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1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Протягом останніх років у житлово-комунальному господарстві об’єднаної

територіальної громади, зокрема у сфері благоустрою, накопичилась значна
кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

Місто Гребінка є районним центром Гребінківського району та
адміністративним центром Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади до якої входить 7 сільських населених пунктів. Гребінківська об’єднана
територіальна громада розташована на площі 78,348 км2 з чисельністю населення
12299 жителів.

Місто Гребінка є потужним залізничним вузлом. У комунальній власності
громади на балансі є дороги, які потребують постійного догляду та ремонту,
парки, сквери інші зелені насадження та газони, кладовища, полігон твердих
побутових відходів.

Провідними підприємствами громади є виробничий підрозділ «Локомотивне
депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця», виробничий підрозділ «Пасажирське вагонне депо Гребінка»
регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», виробничий
підрозділ «Кременчуцьке територіальне управління» філія «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця»,
ТОВ СП «Нібулон» філія Мар’янівська, СФГ «Україна» та інші.

Розвиток господарського комплексу призвів до формування зон активної
взаємодії територіальної спільноти людей з навколишнім природним
середовищем. Результатом цього є забруднення та деструктуризація компонентів
природного середовища, насамперед за рахунок виробничої і комунально-
побутової діяльності, господарського комплексу міста, сільських населених
пунктів, населення та погіршення природних умов життя людей, що негативно
впливає на їх стан здоров'я.

Гребінківська об’єднана територіальна громада, як і більшість громад,
успадкувала ряд соціально-економічних та екологічних проблем, що існували і не
в повній мірі вирішувалися роками. Незважаючи на вжиті заходи, внаслідок
економічної ситуації в державі, багато з тих проблем ще більше загострились,
з'явились нові. Специфіка теперішнього стану полягає в тому, що в умовах
фінансового дефіциту необхідно вирішувати наболілі питання забезпечення
нормального функціонування систем життєзабезпечення населення, покращення
благоустрою, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього
освітлення, технічного обслуговування та поточного ремонту об'єктів
благоустрою, збереження об'єктів загального користування.

Програма розроблена на виконання основних вимог законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про
охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону
атмосферного повітря», «Про регулювання містобудівної діяльності».



2. Мета програми
Метою Програми є забезпечення утримання в задовільному технічному та

естетичному стані об’єктів та елементів благоустрою Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади (скверів, парків, доріг, мережі вуличного
освітлення, кладовищ, полігону твердих побутових відходів, прибудинкових
територій, пам’ятників та обелісків), забезпечення виконання робіт по
озелененню, встановленню дорожніх знаків, нанесенню дорожньої розмітки,
обслуговування світлофорів, зрізанні аварійних дерев, санітарної очистки,
раціонального використання та охорони об’єктів благоустрою, створення умов
щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
Також метою програми є проведення капітальних ремонтів проїзної частини доріг,
тротуарів.

3. Заходи та завдання по реалізації Програми

Візитною карткою населених пунктів є його благоустрій. Оскільки враження
кожного про населений пункт складається з того, який в ньому благоустрій,
чистота, які дороги, тротуари, зелені насадження, зовнішнє освітлення тощо.

Завдання та заходи комплексного благоустрою території громади
розглядаються як повний спектр надання послуг, що забезпечують комфортні
умови життя кожного мешканця.

В Програмі передбачено заходи, спрямовані на покращення санітарного стану
територій, особливо в містах загального користування мешканців населених
пунктів та в містах безладного нагромадження сміття на прилеглих територіях
кладовищ, пам'ятників та ін.

Високий рівень благоустрою, упорядкування та санітарний стан населених
пунктів громади є одним із чинників, який визначає його екологічний стан, що
значно покращує навколишнє природне середовище.

Виконавцем робіт з благоустрою населених пунктів громади є підприємства,
незалежно від форм власності, а також фізичні особи — суб'єкти підприємницької
діяльності, які мають відповідну кваліфікацію за договірними зобов'язаннями.

Заходи по виконанню Програми передбачають:
дотримання Правил благоустрою в населених пунктах Гребінківської
об’єднаної територіальної громади, а саме:

- забезпечення виконання робіт з благоустрою території (розчистка доріг,
тротуарів від снігу, посипка доріг протиожеледним матеріалом,
облаштування та фарбування пішохідних переходів, видалення сухостійних
та аварійних дерев, технічне обслуговування узбіч, грейдерування вулиць,
утримання зелених насаджень, викошування газонів, трави по вулицях,
формувальне обрізання дерев, утримання території цвинтарів інші роботи;

- вуличне освітлення, світлофори (оплата за електроенергію);
- придбання паливно-мастильних матеріалів на проведення заходів з

благоустрою;
- електровимірювальні роботи силового кабелю;



- придбання електротоварів;
- виготовлення проектно-кошторисної документації ;
- придбання сміттєвих баків;
- оплата праці, виконаних робіт з благоустрою Гребінківським комбінатом

комунальних підприємств;
- придбання Гребінківським комбінатом комунальних підприємств

матеріалів та запчастин для забезпечення проведення робіт з благоустрою;
- придбання дитячих майданчиків, лавочок;
- збирання та вивезення розкиданого сміття;
- послуги з приєднання електроустановок;
- ремонт каналізаційних люків, каналізаційної та водопровідної мережі;
- придбання Гребінківським комбінатом комунальних підприємств

піщаносольової суміші;
- придбання Гребінківським комбінатом комунальних підприємств предметів

та матеріалів для проведення ремонту внутрішньо будинкових тепломереж
закладів і соціальної інфраструктури ОТГ;

- придбання Гребінківським комбінатом комунальних підприємств
матеріалів для встановлення огорож на кладовищах громади;

- облаштування тротуарного покриття;
- встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме:

встановлення світлофорів, дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки
тощо;

- залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою;
- систематично висвітлювати в засобах масової інформації проблемні

питання та шляхи реформування і розвитку сфери благоустрою громади;
- капітальний та ямковий ремонт проїзної частини доріг;
- поточний та капітальний ремонт тротуарів;
- ремонт під’їзних доріг до багатоквартирних будинків;
- впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів для

ремонту вулично-дорожньої мережі та належного утримання її у зимовий
період;

- належного утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів
зовнішнього освітлення;

- покращення автоматизації управління зовнішнім освітленням;
- організація прибирання території та вивіз твердих побутових відходів;
- придбання спецтехніки для забезпечення благоустрою територій

Гребінківської об’єднаної територіальної громади.
Завданнями Програми — є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення

утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Гребінка та
населених пунктів, що увійшли до Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади, покращення його естетичного вигляду, створення
оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей громади.



Виконання заходів передбачають реалізацію наступних завдань:
- організацію природоохоронних заходів (санітарне очищення населених

пунктів;
- вивезення ТПВ, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утримання

полігону твердих побутових відходів, прибирання територій, можливість
запобігати несприятливим наслідкам підтоплення та ліквідацію їх в разі
виникнення, висадження та утримання квітів, висадження однолітників
тощо ) ;

- вуличне освітлення, світлофори (оплата за електроенергію);
- озеленення територій (охорона та утримання зелених насаджень,

викошування газонів ( трави, бур'яну), спиляння аварійних та сухостійних
дерев, формувальне обрізування дерев, кущів, корчування пнів тощо);

- утримання в належному санітарному стані території цвинтарів та біля
цвинтарів;

- ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі (технічно-санітарне
утримання та ремонт дорожніх об'єктів, розчищення снігових наметів,
посипання піскосумішшю доріг населених пунктів, що увійшли до
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади, роботи по
встановленню дорожніх знаків, нанесенню дорожньої розмітки тощо);

- інші роботи та витрати (придбання матеріалів на святкове оформлення, яке
передбачає покращення естетичного вигляду в святкові дні тощо );

- виконання робіт по ремонту фасадів будинків, капітальному і поточному
ремонтах об'єктів комунальної власності;

- створення умов для реалізації прав суб’єктами господарювання у сфері
благоустрою міста;

- придбання паливно-мастильних матеріалів, з метою створення їх запасів
для виконання термінових та непередбачених заходів.

4. Очікувані результати
Виконання даної Програми дасть можливість забезпечити:

- відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування
твердого покриття на дорогах;

- часткове вирішення питання зайнятості населення;
- покращення санітарного та екологічного стану території громади та

створення кращих умов для діяльності її мешканців;
- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне

середовище та здоров'я людини;
- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань

благоустрою та санітарного очищення;
- покращення благоустрою населених пунктів Гребінківської міської ОТГ;
- забезпечення належних умов відпочинку населення тощо.

5. Реалізація та фінансування Програми:



Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних,
архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та
економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій
території Гребінківської міської ОТГ та сприятливе для життєдіяльності людини
середовище.

Для розв'язання поставлених завдань необхідно:
- здійснити ефективні і комплексні заходи з утримання міста в належному

стані;
- організувати належне утримання об’єктів благоустрою;
- здійснювати постійний контроль за станом благоустрою населених пунктів,

що увійшли до Гребінківської об’єднаної територіальної громади та за
виконанням робіт по благоустрою.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі 12065,0 тис.
грн. (Додаток 1).
Обсяг фінансування здійснюється на підставі Розрахунку витрат для реалізації
Програми, наданих виконавцем робіт.

Для створення належних умов роботи по благоустрою забезпечувати оплату
заборгованості та поточних платежів із заробітної плати та нарахувань протягом
року.

В ході реалізації заходів Програми можливі коректування, пов´язані з
фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням
обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.

Міський голова В.І. Колісніченко



Додаток 1
до Програми покращення благоустрою
Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік,
затвердженої рішенням 29 сесії
Гребінківської міської ради VII скликання
від 23.12.2019 №914

Розрахунок витрат
для реалізації Програми покращення благоустрою Гребінківської міської

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
тис.грн.

N з/п Найменування робіт Потреба у
фінансуванні

1. Технічне обслуговування, грейдерування вулиць, просипка,
планування узбіч на території Гребінківської ОТГ

2850,0

2. Розчистка, посипка доріг від снігу та ожеледиці на території
Гребінківської ОТГ

1300,0

3. Оплата за вуличне освітлення 500,0
4. Видалення сухостійних аварійних дерев 500,0

5. Формувальне, обрізання дерев 500,0
6.

Покоси трави на території Гребінківської ОТГ
700,0

7. Прибирання та вивезення сміття до сміттєзвалища 500,0
8. Оплата праці, виконаних робіт з благоустрою Гребінківським

комбінатом комунальних підприємств 1500,0
9. Придбання Гребінківським комбінатом комунальних підприємств

запчастин для забезпечення проведення робіт з благоустрою, паливно-
мастильних матеріалів, придбання піщано-сольової суміші та інше

1350,0

10. Поточний ремонт каналізаційних колодязів, встановлення люків 300,0
11. Влаштування майданчиків під сміттєві баки, встановлення урн для

сміття
200,0

12. Влаштування, облаштування тротуарного покриття 200,0
13. Поточний ремонт та прочистка дощеприймальних колодязів 200,0

14. Поточний ремонт теплових мереж, замін труб, засувок, вентелів 200,0

15. Поточний ремонт водопровідної мережі, заміна труб, засувок,
вентелів 200,0

16. Поточний ремонт приміщень, споруд 300,0
17. Придбання Гребінківським комбінатом комунальних підприємств

сміттєвих баків для забезпечення проведення робіт з благоустрою
200,0

18. Монтаж та демонтаж новорічної ялинки, монтаж та встановлення
гірлянд

80,0

19. Придбання майданчиків, паспортизація дитячих майданчиків,
облаштування дитячих майданчиків

200,0

20. Видалення чагарників на території Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади

20,0

21. Побілка бортового каменю, побілка дерев, виконання малярних робіт 100,0



22. Завезення ґрунту, підсипання, планування площі на центральному
кладовищі в м. Гребінка

15,0

23. Придбання та встановлення огорожі на кладовищі в с. Мар’янівка 150,0
Разом 12065,0

Міський голова В.І. Колісніченко
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