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ПРОГРАМА 

благоустрою Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік 

 

1.Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Надвірнянська міська рада 

2. Підстава для розроблення 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

Бюджетний кодекс України 

Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів» 

3. Розробник Програми Надвірнянська міська рада 

4. Співрозробники Програми КП «Надвірнакомунсервіс» 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Надвірнянська міська рада 

5.1. Відповідальний виконавець 

Програми 

Надвірнянська міська рада 

КП «Надвірнакомунсервіс»  

6. Учасники програми КП «Надвірнакомунсервіс» 

7. Термін реалізації Програми 2021 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

бюджет Надвірнянської міської територіальної 

громади 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для  

реалізації Програми (кошти 

міського бюджету) 

17 500 000 гривень 

в тому числі: 

загальний фонд – 17 500 000 грн. 

 

9.1. Кошти з інших джерел — 

 

2. Загальні положення. 

Благоустрій Надвірнянської міської територіальної громади є одним із 

пріоритетних напрямів єдиної системи розвитку і функціонування всього комунального 

господарства. Роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою спрямовані на 

забезпечення та збереження їх технічного стану та естетичного виду, підвищення 

експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби. 

 До об’єктів благоустрою належать: 

- території загального користування: парки (парк культури та відпочинку, спортивні, 

дитячі майданчики, меморіальні дошки та інші), сади, сквери та майданчики, пам’ятки 

культурної та історичної спадщини, майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, 

провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляжі, кладовища, інші території 

загального користування; 

- прибудинкові території; 
- території будівель та споруд інженерного захисту територій. 

Елементами благоустрою є: 

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і 

доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; 



- зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні), уздовж вулиць і 

доріг, в парках, скверах, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального 

користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; 

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; 

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення населених пунктів; 

- технічні засоби регулювання дорожнього руху; 

- будівлі та споруди інженерного захисту території; 

- комплекси та об’єкти монументального мистецтва; 

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; 

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами (благоустрій 

місць поховань, штучні споруди на вулицях і дорогах). 

Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального 

призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх 

раціонального використання та охорони з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством. 

 

3. Мета програми 

Головною метою програми є реалізація комплексу заходів для забезпечення 

належного санітарно-технічного та естетичного стану об’єктів благоустрою територіальної 

громади, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби і 

спрямована на створення оптимальних умов для праці, побуту і відпочинку мешканців та 

гостей Надвірнянської міської територіальної громади з використанням передових 

технологій. 

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

 Досягнення мети програми може бути здійснено за умов вирішення таких основних 

завдань: 

а) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на декілька років 

відповідно з вимогами діючих нормативно-правових актів; 

б) застосування комплексного підходу при проведенні та плануванні робіт з благоустрою, 

який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті благоустрою, 

концентрацію фінансових ресурсів; 

в)  підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою. 

 

5. Основні завдання програми 

Основними завданнями програми є: 

- утримання вулиць, тротуарів, мостів (підмітання території, прибирання та вивезення 

сміття та ін.); 

- утримання технічних засобів дорожнього руху (дорожні знаки, оновлення старих 

знаків та встановлення нових та ін.); 

- благоустрій населених пунктів Надвірнянської міської територіальної громади та 

поточне утримання кладовищ (підрізання дерев, покіс трави, утримання території в 

належному санітарному стані); 

- утримання площ, парків та скверів; 

- вивіз стихійних сміттєзвалищ; 

- утримання вуличного освітлення (в т.ч. електроенергія) (поточне утримання, 

продовження робіт з переобладнання зовнішнього освітлення населених пунктів з 

застосуванням енергозберігаючих технологій); 

- захоронення невпізнаних осіб (забезпечення належних умов для поховань 

померлих); 

- утримання парку, зони відпочинку та прибережних смуг річок; 

- інші витрати (ремонт лавок, пам’ятників та їх утримання, демонтаж рекламних 

конструкцій та інше) . 

Програма поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою, а саме: 

виконання заходів, що передбачають утримання та ремонт шляхового господарства 



населених пунктів громади, технічно - санітарне утримання та ремонт дорожніх об’єктів, 

малих архітектурних форм, утримання, ремонт та реконструкцію мереж зовнішнього 

освітлення (центральних вулиць та вулиць приватної забудови), можливість запобігати 

несприятливим наслідкам підтоплення та ліквідацію їх в разі виникнення, святкове 

оформлення, яке передбачає покращення естетичного вигляду Надвірнянської міської 

територіальної громади в святкові дні тощо. 

Високий рівень благоустрою населених пунктів Надвірнянської міської 

територіальної громади, упорядкування та санітарний стан населених пунктів є одним із 

чинників, який визначає його екологічний стан, що значно покращує навколишнє природне 

середовище. 

 Кошти, які спрямовуються на виконання даної Програми, зумовлюють створення 

умов, сприятливих для життя і діяльності людей, в тому числі покращення стану здоров’я. 

Виконання робіт з благоустрою в населених пунктах Надвірнянської міської 

територіальної громади в основному здійснюються підприємствами житлово-комунального 

господарства та суб’єктами підприємницької діяльності різних форм власності. 

 

6. Перелік завдань та заходів програми благоустрою населених пунктів 

Надвірнянської міської територіальної громади  на 2021 рік 

 Перелік завдань та заходів програми благоустрою населених пунктів Надвірнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік, додається. 

 

7. Очікувані результати виконання програми 

 Виконання програми забезпечить: 

- збереження  існуючої мережі об’єктів благоустрою від руйнування, своєчасне 

виконання заходів з питань безпечної життєдіяльності населення громади; 

- належну сезонну експлуатацію об’єктів благоустрою; 

- покращення санітарно-технічного стану доріг і вулиць, споруд, задіяних в прийомі 

поверхневого стоку в дощову каналізацію, обладнання дитячих, спортивних майданчиків, 

благоустрою кладовищ; 

- забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення; 

- озеленення;  

- встановлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом; 

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що 

виконуються, в тому числі шляхом упровадження новітніх матеріалів та технологій. 

 

8. Обсяги та джерела фінансування програми. 

           Оплата робіт, виконаних власними силами комунальних підприємств Надвірнянської 

міської ради, проводиться відповідно до затвердженого плану використання (заробітна 

плата, закупка матеріалів, оплата послуг, оплата енергоносіїв (вуличне освітлення), 

підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, охорона об’єктів  комунальної власності, 

сплата податків та зборів до бюджету). 

 Фінансове забезпечення програми здійснюється в межах коштів бюджету 

Надвірнянської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 

законодавством. В ході реалізації програми можливі коригування, пов’язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію розділів програми, уточненням обсягів робіт за 

розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з можливостей бюджету. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Пекарський Т.М. 

 

 



Додаток  

до Програми благоустрою 

Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

ПЕРЕЛІК  

завдань та заходів програми благоустрою  

Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік 

 
№ 

з/п 

Найменування завдань 

програми 

Найменування  

        заходів                                  завдання 

Виконавець 

робіт 

Фінансування Очікуваний 

результат Джерела Обсяги, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Організація 

благоустрою КП 

"Надвірнакомунсервіс" 

(утримання територій 

загального 

користування) 

Забезпечення 

утримання 

вулично-дорожної 

мережі та санітарна 

очистка населених 

пунктів: 

- Організація 

регулярного 

прибирання 

Надвірнянської 

міської 

територіальної 

громади; 

-Забезпечення 

своєчасного 

вивезення твердих 

побутових 

відходів; 

-Ліквідація  

стихійних 

сміттєзвалищ; 

-косіння зелених 

зон 

 

 

 

 

Забезпечення 

утримання міської 

зона відпочинку, 

прибережної 

смуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утримання і догляд 

за парком, 

кладовищем. 

 

Центральна частина 

Надвірнянської міської 

територіальної громади 

вулиці: Мазепи (від ЦЕЗ до 

маг.”Зоряна”), Чорновола, 

Кн.Ольги (до перехрестя з 

вул.Котляревського), 

Грушевського  

(до поліклініки),  

Шевченка (до РВ УМВС),  

м-н Шевченка,  

Соборна (до РайШРБУ) – 

щоденно з  330 до 700   

(вихідні та святкові дні з 330

до 800   ); 

з  1545 до 1700  

 

  

 

КП "Надвірна-

комунсервіс" 

Міський 

бюджет 

12 479 870 Утримання в 

належному 

санітарному 

стані території 

населених 

пунктів та 

забезпечення 

умов 

безпечного 

проживання  

Не центральна частина 

Надвірнянської міської 

територіальної громади: 

вулиці: Мазепи (до 

Богородчанського мосту), 

Шухевича,  Соборна, 

І.Франка, Котляревського, 

Шкільна, Руднєва, 

Черемшини, 

Грушевського, 

Федьковича, Коперніка, 

Січових Стрільців, В. 

Великого (до ЗОШ №3), 

Шевченка- Шляхопровід, 

Кн.Ольги (до зони 

відпочинку), Петрушевича, 

Міцкевича – з 800 до 1700       

- у порядку черговості 

   

 

Міська зона відпочинку  

ім.Н.Яремчука – щоденно 

    

Міський парк ім. І.Я. 

Франка – три рази в 

тиждень 

    

Міське кладовище – 

чотири рази в тиждень 

    

Забезпечення 

зимового 

утримання доріг, 

тротуарів, площ, 

майданів 

Посипка доріг, тротуарів, 

площ, майданів 

протиожеледною 

сумішшю та сіллю; 

Розгортання доріг, вулиць 

від снігу спецтранспортом. 

    

 Забезпечення  

роботи мереж 

ливневого 

водовідведення 

 

Очищення та ремонт 

зливової каналізації 

    



№ 

з/п 

Найменування завдань 

програми 

Найменування  

        заходів                                  завдання 

Виконавець 

робіт 

Фінансування Очікуваний 

результат Джерела Обсяги, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Забезпечення 

утримання об’єктів 

транспортної 

інфраструктури 

Нанесення відповідної 

горизонтальної дорожньої 

розмітки;  

Встановлення,  утримання, 

заміна дорожніх знаків та 

інших елементів 

(інформаційні таблички та 

знаки, пішохідні 

огородження, та ін.) 

    

  Озеленення 

територій 

Періодичне формуюче 

обрізання крон зелених 

насаджень на території 

Надвірнянської міської 

територіальної громади з 

одночасною санітарною 

вирізкою сухих, аварійних 

дерев; 

Влаштування і догляд за 

квітниками в центральній 

частині Надвірнянської 

міської територіальної 

громади; 

Утримання газонів, смуг 

зелених насаджень. 

   Приведення 

зовнішнього 

вигляду 

населених 

пунктів до 

привабливого 

та естетичного 

вигляду 

Забезпечення 

утримання в 

належному стані 

об’єктів 

благоустрою 

(спортивних, 

дитячих 

майданчиків, 

пам’ятників, 

меморіальних 

дощок, малих 

архітектурних 

форм (лавки, урни, 

рекламні тумби, 

ін.),  декоративних 

огороджень, 

автобусних 

зупинок та інших 

об’єктів 

благоустрою); 

Поточний ремонт 

об’єктів 

благоустрою; 

Організація робіт з 

благоустрою при 

проведенні 

державних, 

релігійних та 

місцевих  

свят. 

Утримання та поточний 

ремонт об’єктів 

благоустрою (фарбування; 

заміна зношених 

елементів, ін. види робіт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж та встановлення 

різного виду конструкцій. 

Інші види робіт. 

 

   Забезпечення 

належних 

умов 

життєдіяльнос

ті  жителів  

2 Забезпечення  

функціонування 

системи вуличного 

освітлення населених 

пунктів 

 

Обслуговування 

мереж вуличного 

освітлення 

Утримання мережі 

вуличного освітлення, 

ремонт та заміна 

освітлювальної арматури 

та устаткування з 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій. Влаштування 

нових джерел освітлення. 

КП "Надвірна-

комунсервіс" 

 1 741 730 

 

Забезпечення 

умов 

безпечного 

проживання, 

збільшення 

об’єктів із 

забезпеченням 

зовнішнього 

освітлення з 

дотриманням 

енергозберіга

ючих 

технологій  

  Електроенергія на 

зовнішнє 

освітлення 

Оплата за електроенергію 

(постачання,  розподіл та 

компенсація перетікань 

реактивної електричної 

енергії), використану для 

вуличного освітлення. 

КП "Надвірна-

комунсервіс" 

 3 278 400 

 

Секретар міської ради     Пекарський Т.М 


