
 

 

Додаток 1 до рішення міської ради від 

25.11.2021 №738-13/2021 "Про внесення змін 

в Програму 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 

життєдіяль-

ності  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 



№ 

з/п 

Найменування завдань 

програми 

Найменування  

        заходів                                  завдання 

Виконавець 

робіт 

Фінансування Очікуваний 

результат Джерела Обсяги, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Інші об’єкти 

благоустрою  

Послуги з ветеринарно-санітарного 

обслуговування тварин 

Управління 

ЖКГ та 

інфраструктури 

Міський 

бюджет 

45 000 Забезпечення 

сприятливих 

та безпечних 

умов 

життєдіяль-

ності та 

дозвілля 

жителів 

громади 

 Послуги на поховання людей хворих на  

COVID-19 

Управління 

ЖКГ та 

інфраструктури 

Міський 

бюджет 

 20 000 

 

Забезпечення утримання в належному стані 

об’єктів благоустрою старостинських округів 

(придбання фарбів та матеріалів)  

Надвірнянська 

міська рада  

Міський 

бюджет 

35 000 

 

4 

 

Організація 

благоустрою  

Забезпечення 

утримання 

вулично-дорожної 

мережі 

Придбання фарби для 

нанесення горизонтальної 

розмітки в вулично-

дорожній мережі міської 

територіальної громади 

Управління 

ЖКГ та 

інфраструктури 

міської ради  

Міський 

бюджет 

49 000 

 

Забезпечення 

безпеки 

дорожнього 

руху в МТГ 

Придбання лавок КП "Надвірна-

комунсервіс" 

Міський 

бюджет 

44 400 Забезпечення 

належних 

умов дозвілля 

жителів 

Поточний ремонт 

майданчика зі штучним покриттям біля стадіон

у «Нафтовик» 

КП "Надвірна-

комунсервіс" 

Міський 

бюджет 
3 500 

Придбання вуличних лавочок Управління 

ЖКГ та 

інфраструктури 

міської ради 

Міський 

бюджет 
27 000 

Забезпечення 

належних 

умов дозвілля 

жителів 
5. Організація 

благоустрою при 

проведенні державних, 

релігійних та місцевих  

свят 

Придбання світлодіодного обладнання та 

ялинкових прикрас до святкування Нового 

року та Різдвяних свят 

Управління 

ЖКГ та 

інфраструктури 

міської ради 

Міський 

бюджет 
93 000 

Забезпечення 

належних 

умов дозвілля 

жителів 

6. Забезпечення  

функціонування 

системи вуличного 

освітлення населених 

пунктів 

 

Придбання вуличних світильників 

Управління 

ЖКГ та 

інфраструктури 

міської ради 

Міський 

бюджет 
17 000 

Забезпечення 

умов 

безпечного 

проживання. 

 

 

 

        Секретар міської ради                                                          Пекарський Т.М. 

 

  

  

  

  


