
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 66 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019              Мукачево    №1570 
 

Про затвердження Програми благоустрою Нижньокоропецької сільської 
ради на 2019 рік (в новій редакції) 
 
 Відповідно до абз 3 ч. 4 ст. 8-3 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», п. 22 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №75 від 30.10.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань 
житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту 
(протокол №64  від  29.10.2019 р.), Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Програму благоустрою Нижньокоропецької сільської 
ради на 2019 рік в новій редакції (додається). 

 
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 30 сесія 

Нижньокоропецької сільської ради 7-го скликання від 21.12.2018 року №195 
«Про затвердження програм на 2019 рік». 

     
3. Головному бухгалтеру  фінансування заходів Програми 

проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті Нижньокоропецької 
сільської ради на 2019 рік. 

 
4. Контроль за  виконанням  програми  покласти  на  в. о. старости 

села Нижній Коропець. 
 
 
Міський голова                                                     А.Балога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 66 Мукачівської міської  ради 7-
го скликання 
від  31.10.2019 р. №1570 
 

 
Програма благоустрою  

 Нижньокоропецької сільської ради на 2019 рік  
( в новій редакції) 

 
І. Паспорт Програми 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
 

Нижньокоропецька сільська рада 

2. Підстава для розроблення 
 

п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні». 
Бюджетний кодекс України,  
Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів». 

3. Розробник Програми Нижньокоропецька сільська рада 
4. Співрозробники Програми — 
5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 
Нижньокоропецька сільська рада 

5.1. Відповідальний виконавець 
Програми 

Нижньокоропецька сільська рада 

6. Учасники програми Нижньокоропецька сільська рада 
та суб’єкти підприємницької 
діяльності різних форм власності 

7. Термін реалізації Програми 2019 рік  
7.1. Етапи виконання Програми І-й етап – 2019 р. 
8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 
програми  

Нижньокоропецький сільський 
бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для  
реалізації Програми, усього, 
у тому числі: 

2019 рік 

196894  

9.1. коштів місцевого бюджету 196894  
9.2. коштів інших джерел — 

 
 
 



 
 
 
 

1. Загальні положення. 
Сучасна громада Нижньокоропецької сільської ради – система 

управління усіх сфер суспільного життя якого спрямовується на те, щоб 
піднести життєвий рівень населення до європейського зразка. В громаді 
розвиваються підприємства, вирішується та вдосконалюється системне 
управління освітніми,  бібліотечними та медичними закладами. За останнім 
десятиліття у населеному пункті громади  проведено значну роботу у сфері 
благоустрою вулиць, ремонту доріг,  озеленення, зовнішнього освітлення, 
благоустрою кладовищ, а також вивезення твердих побутових відходів та 
інших робіт. 
          Програма благоустрою Нижньокоропецької сільської ради на 2019 рік 
(надалі – Програма) є конкретним та логічним продовженням цієї роботи та 
доповненням програми "Соціально-економічного та культурного розвитку 
Нижньокоропецької  сільської ради на 2019 рік". 
        Ця Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами, 
уточнюватись у відповідності з бюджетними надходженнями. 
         Програма розроблена на виконання Законів України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про 
охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про 
охорону атмосферного повітря", "Про охорону і використання пам’ятників 
історії і культури", "Про поховання та похоронну справу". 

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
      Однією з найбільших проблем є незадовільний стан забезпечення 
державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою села Нижній 
Коропець. 

 
3. Мета програми 

 
       Основною метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо 
забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані, очищення 
та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-
правових і екологічних норм щодо поліпшення мікроклімату, санітарної 
очистки,  створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку 
населення. 
    Програмою передбачається проведення конкретної роботи в наступних 
напрямах: 

• приведення громади до рівня європейських норм (утримання історико-
архітектурної спадщини, пам’ятників, площ, вулиць, тротуарів, 
встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, 
дорожніх знаків, розмітки тощо; 



• покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населеного 
пункту (організація роботи по прибиранню населеного пункту, 
забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення ТПВ та 
нечистот, запобіганню виникнення стихійних сміттєзвалищ, 
формування крон дерев, косовиця трави, удосконалення облаштування 
контейнерних майданчиків, ремонт та заміна контейнерів для збору 
сміття, паркування транспортних засобів) 

• утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, 
утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень; 

 
• забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів  

(поточне утримання, продовження робіт з реконструкції та 
встановлення нових ліній зовнішнього освітлення із застосуванням 
технологій та елементів енергозберігання); 

• забезпечення належних умов для поховань померлих (проведення робіт 
по впорядкуванню кладовищ); 

• будівництво дитячих майданчиків, спортивних площадок, тощо; 
• організація робіт з благоустрою, святкового прибирання населеного 

пункту до відзначення державних свят, релігійних свят,  
• організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку 

населення; 
• проведення профілактичної роз’яснювальної роботи серед населення, 

власників комерційних структур щодо дотримання правил 
благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, 
запровадження роздільного збору побутових відходів, участі громадян 
у наведенні порядку за місцем проживання. 
 
4. Обґрунтування шляхів і засобів, реалізації заходів Програми 

 
        Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання 
організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічно-
обґрунтованих заходів, що дадуть змогу забезпечити комплексний 
благоустрій території, а саме щодо: 
 

Загальних питань благоустрою: 
o дотримання  державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою; 
o підвищення якості ремонту, утримання об’єктів благоустрою; 
o захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших 

незаконних дій, збереження їх функцій; 
o технічна оцінка та обґрунтованість використання машин і механізмів, що 

використовуються під час утримання та ремонту об’єктів благоустрою; 
o створення безпечних умов праці персоналу та безпечних виробничих 

умов під час утримання та ремонту об’єктів благоустрою; 
 

 Утримання вулично-дорожньої мережі та паркування транспортних 
засобів: 
o належний капітальний, поточний ремонт вулиць, доріг, тротуарів; 



o впровадження нових, прогресивних технологій, використовувати 
енергозберігаючі матеріали та компоненти для ремонту вулично-
дорожньої мережі та утримання її в зимовий період; 

o облаштування, нанесення розмітки, належне утримання вулиць і місць 
визначених для паркування транспорту відповідно до чинного 
законодавства; 

 
Зовнішнього освітлення: 

o належне утримання, поточний ремонт, ліквідація аварійно-небезпечних 
ділянок (ситуацій) об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів; 

o автоматизація управління зовнішнім освітленням; 
o переоснащення, реконструкція, встановлення зовнішнього освітлення із 

запровадженням сучасних енергозберігаючих технологій; 
 

 
Утримання зелених насаджень: 

o обробка, захист, догляд за зеленими насадженнями   
o облаштування та відновлення клумб, газонів, систематичний догляд за 

ними; 
o постійний догляд за станом, благоустрій парків та скверів; 

 
Санітарна очистка: 

o організація та вдосконалення роботи по прибиранню та вивозу твердих 
побутових відходів на сміттєзвалище; 

o розрахунок необхідної техніки та її використання для забезпечення 
належної санітарної очистки сіл (села); 

 
Інженерний захист території: 

o організація відведення поверхневого стоку; 
o очистка системи дощової каналізації, поточний ремонт, промивка труб 

між люками до центральної каналізації. 
  

5. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми  
       
 Цільове фінансування Програми здійснюватиметься згідно 
Нижньокоропецького сільського бюджету  на 2019 рік. 
         У ході реалізації заходів Програми можливі зміни та доповнення, 
пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів 
програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей 
бюджету, результатів конкурсних переможців торгів та державних 
закупівель, згідно з законодавством. 

 
6. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми  

 
         Виконання заходів Програми здійснюватиметься впродовж 2019 року. 



         Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів 
запланованих заходів Програми здійснює виконуючий обов’язки старости 
села Нижній Коропець. 
         Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається на 
попередній розгляд постійних депутатських комісій з висновками та 
пропозиціями вносяться для розгляду на сесії Мукачівської міської ради. 
         Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 
забезпечення виконання Програми благоустрою, здійснюються у 
встановленому порядку. 

  
 

Секретар міської ради                                                                             І.Маняк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        Додаток 1 
                                                                                           до Програми 

благоустрою   
                                                                                           Нижньокоропецької 

сільської 
                                                                                           ради на 2019 рік (в 

новій  
                                                                                           редакції)       

 
 

Ресурсне забезпечення Програми благоустрою Нижньокоропецької 
сільської ради на 2019 рік (в новій редакції) 

 
  
Обсяг коштів,які пропонується 
залучити на виконання програми 

Етапи виконання 
програми 

 Усього витрат на 
виконання програми 

               І 
         2019 рік 

Обсяг ресурсів,усього, у тому  
числі: 

 196894 196894 

Місцевий бюджет  196894 196894 
 
 
Секретар міської ради                                                                   І.Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          Додаток 2 

                                                                                         До Програми благоустрою 
                                                                                         Нижньокоропецької 

сільської  
                                                                                         ради на 2019 рік  (в новій  

                                                                                         редакції)  
 

Перелік заходів і завдань Програми благоустрою Нижньокоропецької 
сільської ради на 2019 рік (в новій редакції) 

 

№ 
з/п Назва завдання 

Строк 
виконання 

заходу, 
показника 

Виконавці 
заходу, 

показника 

Обсяги 
фінансуванні, 

грн.. 

Джерела 
фінансуван

ня 
 

Очікуваний 
результат 

1. 
Поточне утримання та 

заміна елементів 
освітлення 

Протягом 
року 

  
Н.Коропецьк

а с/р 

 
 
 
 10000,00 

Сільський 
бюджет 

Підтримання 
вуличної мережі, 

вуличного 
освітлення в 

належному стані 

2. Упорядкування 
кладовища 

Протягом 
року 

  
Н.Коропецьк

а  с/р  

 
10000,00 

  

Сільський 
бюджет 

Про поховання та 
похоронну справу 

3. 

Виготовлення 
проектно-кошторисної 

документації вул. 
Горького 

 Протягом 
року 

 
  

Н.Коропецьк
а с/р 

34820,00 

Сільський 
бюджет 

Виготовлення 
проектно-

кошторисної 
документації 
вул.Горкього 

4. 
Поточний ремонт 

вулиці Горького села 
Нижній Коропець 

Весняно-
осінній 
періоди 

  
50000,00 

 Сільський 
бюджет 

Покращення стану 
дорожнього 

покриття вулиці 

5. Топографо-геодезичні 
роботи с.Н.Коропець 

Протягом 
року 

 
Н.Коропецьк

а с/р   

10000,00 

Сільський 
бюджет 

 Топографо-
геодезичні 

вишукувальні 
роботи масштабу 

1:2000 
с.Н.Коропець 

 
 
Секретар міської ради                                                               І.Маняк  

 


