
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

 

«Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки житлового фонду та 

благоустрою  міста Знам’янки на 2016-2017 роки» 

 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення. Задоволення 

потреб всіх споживачів у економічно доступних житлово-комунальних послугах  

належного рівня та якості, створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку 

житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах 

між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг, зниження техногенного впливу 

на природні об’єкти, стимулювання  економного і раціонального використання 

ресурсів, насамперед енергоносіїв. 

2. Потреба і мета прийняття рішення. Зміни та доповнення вносяться з метою 

підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем 

життєзабезпечення населення, поліпшення якості  послуг з одночасним зниженням 

нераціональних витрат, збереження житлового фонду, поліпшення благоустрою міста. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення. Доповнення орієнтовних заходів Програми підтримки житлового фонду та 

благоустрою міста Знам’янки на 2016-2017 роки дасть змогу фінансувати роботи по 

прибиранню міста, облаштування його території за рахунок міського бюджету 

відповідно до вимог  діючого законодавства. 

4. Механізм виконання рішення Організацію виконання  заходів Програми, 

координацію діяльності, загальний контроль та моніторинг стану реформування  

житлово-комунального господарства здійснює  управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради. 

 

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради). 
 

І. Створення ОСББ 

1.Стимулювання створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

1.Стимулювання створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, 

у тому числі на виготовлення технічної 

документації  

3.Проведення капітального та поточного 

ремонтів ОСББ 

3.Проведення капітального та поточного 

ремонтів ОСББ, модернізація, ремонт та 

заміна ліфтів, експертиза ліфтів 

IV.Надання якісних житлово-комунальних послуг 

3.Придбання навісного обладнання на 

автотранспорт, техніку комунальним 

підприємствам міста 

3.Придбання обладнання та запасних 

частин на автотранспорт, техніку 

комунальним підприємствам міста 

V. Благоустрій 

1.Догляд та утримання міських кладовищ 

(діючих та закритих) та поховання 

одиноких померлих 

1.Догляд, утримання, облаштування 

території міських кладовищ (діючих та 

закритих) та поховання одиноких 

померлих 

2.Придбання вапна, вапняне фарбування 

дерев та бордюрів 

2.Придбання вапна,  піску, солі, 

протиожеледних матеріалів (сумішей), 

вапняне фарбування дерев та бордюрів 

5.Благоустрій прибудинкових територій 

житлових будинків комунальної форми 

власності, в т. ч.: улаштування дитячих 

5.Благоустрій територій міста загального 

користування та прибудинкових 

територій багатоквартирних житлових 



майданчиків, майданчиків (місць) 

відпочинку жителів, встановлення лавок, 

будівництво спортивних майданчиків, 

озеленення прибудинкових територій та 

приватного сектору. 

будинків  -придбання, улаштування  та 

ремонт дитячих та спортивних 

майданчиків;  придбання, улаштування  

та ремонт майданчиків (місць) 

відпочинку мешканців; встановлення та 

ремонт лавок; встановлення та ремонт 

парканів, огорож; озеленення територій 

міста загального користування, 

прибудинкових територій та приватного 

сектору 

6.Транспортні послуги по вивезенню сміття 

та ін. відходів 

6.Транспортні послуги по плануванню 

територій, вивезенню сміття, листя, 

гілок, ґрунту та ін. відходів 

9.Придбання контейнерів 9.Придбання контейнерів, урн, сміттєвих 

баків, улаштування сміттєвих 

майданчиків 

10.Утримання, поточний та капітальний 

ремонт  тротуарів, прибудинкових та 

внутрішньобудинкових територій 

10.Утримання, поточний та капітальний 

ремонт  тротуарів, прибудинкових та 

дворових територій житлових масивів, 

поточний ремонт об’єктів благоустрою  

(виправлення, заміна окремих 

бордюрних каменів, перебриків   та 

виправлення  окремих пошкоджень 

земляного полотна  з відновленням 

покриття проїзної частини, тротуарів), 

улаштування нових тротуарів та 

пішохідних доріжок на окремих 

ділянках  

11.Утримання, ремонт  та встановлення 

автобусних зупинок 

11.Придбання, виготовлення, 

улаштування, утримання та ремонт 

автобусних зупинок 

- 14.Придбання автотранспортної техніки, 

механізмів та приладів для виконання 

робіт з благоустрою  та запасних частин 

- 15.Встановлення, ремонт малих 

архітектурних форм 

- 16.Улаштування центрального входу до 

міського парку відпочинку по 

вул.Михайла Грушевського (Жовтнева) в 

м.Знам’янка 

 

 

6.   Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або 

іншого місця оприлюднення__________________. 

 

7.   Дата, підпис та ПІБ головного спеціаліста управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства (Токарь І.П.)___________. 

 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради________________________(Клименко Н.М.). 
 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

_____________ сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від      червня 2016 року                 №  

м. Знам`янка 

 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми підтримки житлового  

фонду та благоустрою міста  

Знам’янки на 2016-2017 роки 

 

З метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Внести зміни та доповнення до орієнтовного переліку заходів щодо виконання 

Програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам’янки на 2016-2017 

роки, затвердженого рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року №49, а саме: 

-   пунктів 1,3 розділу І «Створення ОСББ»; 

-   пункту 3, розділу ІV «Надання якісних житлово-комунальних послуг»; 

-   пунктів 1,2,5,6,9,10,11 розділу V «Благоустрій»; 

-   розділ V «Благоустрій» доповнити пунктами 14,15,16; 

       виклавши їх в наступній редакції   

 

VIII. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

ПІДТРИМКИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ЗНАМ’ЯНКИ 

НА 2016-2017 РОКИ 

 

№з/п Назва заходу Термін 

реалізації 

І.Створення ОСББ 

1 Стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, у тому числі на виготовлення технічної документації  

2016-2017 

3 Проведення капітального та поточного ремонтів ОСББ, модернізація, 

ремонт та заміна ліфтів, експертиза ліфтів 

2016-2017 

ІV. Надання якісних житлово-комунальних послуг 

3 Придбання обладнання та запасних частин на автотранспорт, техніку 

комунальним підприємствам міста 

2016-2017 

V. Благоустрій 

1 Догляд, утримання, облаштування території міських кладовищ (діючих 

та закритих) та поховання одиноких померлих 

2016-2017 

2 Придбання вапна,  піску, солі, протиожеледних матеріалів (сумішей), 

вапняне фарбування дерев та бордюрів 

2016-2017 

5 Благоустрій територій міста загального користування та 

прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків  -

придбання, улаштування  та ремонт дитячих та спортивних 

майданчиків;  придбання, улаштування  та ремонт майданчиків (місць) 

відпочинку мешканців; встановлення та ремонт лавок; встановлення та 

ремонт парканів, огорож; озеленення територій міста загального 

користування, прибудинкових територій та приватного сектору 

2016-2017 



6 Транспортні послуги по плануванню територій, вивезенню сміття, 

листя, гілок, ґрунту та ін. відходів 

2016-2017 

9 Придбання контейнерів, урн, сміттєвих баків, улаштування сміттєвих 

майданчиків 

2016-2017 

10 Утримання, поточний та капітальний ремонт  тротуарів, 

прибудинкових та дворових територій житлових масивів, поточний 

ремонт об’єктів благоустрою  (виправлення, заміна окремих 

бордюрних каменів, перебриків   та виправлення  окремих пошкоджень 

земляного полотна  з відновленням покриття проїзної частини, 

тротуарів), улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок на 

окремих ділянках  

2016-2017 

11 Придбання, виготовлення, улаштування, утримання та ремонт 

автобусних зупинок 

2016-2017 

14 Придбання автотранспортної техніки, механізмів та приладів для 

виконання робіт з благоустрою  та запасних частин 

2016-2017 

15 Встановлення, ремонт малих архітектурних форм 2016-2017 

16 Улаштування центрального входу до міського парку відпочинку по 

вул.Михайла Грушевського (Жовтнева) в м.Знам’янка 

2016-2017 

 

 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови  

      з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради  з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища (гол.А.Тесленко). 

 

 

Міський голова     С.Філіпенко 


