УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VI _ скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ №
_________________

м. Ужгород

Про Програму благоустрою м. Ужгорода
на 2015-2017 роки
Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та наказу
Міністерства економіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових
програм, моніторингу та звітності про їх виконання»
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки згідно з
додатком 1.
2. Виконавцем Програми та розпорядником коштів визначити департамент
міського господарства та комунальні підприємства міста.
3. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) здійснювати фінансування заходів
Програми зазначених у додатках 2, 3 в межах коштів, затверджених бюджетом міста
на відповідний рік.
4. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради 19.12.2013 р.
№ 1164, 19.12.2013 р. № 1138, 11.04.2014 р. № 1250, 19.12.2013 р. № 1139,
27.02.2014 р. № 1204, 09.12.2011 р. № 324, 19.12.2013 р. № 1135, 27.02.2014 р.
№ 1203, 11.04.2014 р. № 1251, 29.05.2014 р. № 1305, 11.07.2014 р. № 1351,
25.07.2014 р. № 1403, 07.11.2014 р. № 1527.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови
відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Міський голова

В. Погорелов

Додаток 1
до рішення ____ сесії
міської ради VІ скликання
від _____________ №________
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
(загальна характеристика Програми)
___________ благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки____________
(назва програми)

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент міського господарства

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення програми

лист фінансового управління від 18.09.2014 року
№ 20/04-10/555

3.

Розробник програми

4.

Відповідальний виконавець програми

Департамент міського господарства, комунальні
підприємства міста

5.

Учасники програми

Департамент міського господарства, комунальні
підприємства міста, суб’єкти підприємницької
діяльності, що залучені до утримання міста

6.

Термін реалізації програми

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми
(для комплексних програм)

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього,

Департамент міського господарства

До 2017 року
Міський бюджет, обласний
бюджети

та державний

відповідно до додатків до Програми

ПРОГРАМА
благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки
1. Загальні положення
Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та
озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та
екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та інше, що
здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного
утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля.
Програма благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки розроблена на
виконання Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, наказу
Мінекономіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання», до п. 22 ч. 14 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про дорожній рух»,
«Про автомобільні дороги» ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні

дороги», вимог ДСТУ 2587, ДСТУ 4036, ДСТУ 4092, ДСТУ 4100, ДСТУ 4123, ГОСТ
25458, ГОСТ 25459, Транспортної стратегії України на період до 2020 року,
схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року №
2174-р.
Виконання Програми передбачає:
– запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та
використання ресурсів;
– створення конкурентного середовища і формування ринку комунальних
послуг, удосконалення тарифної політики;
– покращення екологічного та санітарного стану міста;
– прозорість прийнятих рішень щодо реформування житло-комунального
господарства.
Однією з цілей стратегічного розвитку міста Ужгород на період до
2017 року визначено створення безпечного та комфортного середовища для
проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою.
Роботи з благоустрою в місті в основному здійснюються підприємствами житловокомунального господарства Ужгородської міської ради та суб’єктами
підприємницької діяльності різних форм власності.
Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері благоустрою,
що включає поточні видатки на прибирання території, загальна площа якої становить
31,5 га, вивіз твердих побутових відходів, розпочато впровадження селективного
збору твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного
освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, а також
роботи по встановленню дорожніх знаків, нанесення горизонтальної розмітки
(осьової та пішохідних переходів), ліквідації стихійних сміттєзвалищ,
впорядкуванню прибудинкових територій, майданчиків, реконструкції зовнішнього
освітлення, озеленення вулиць, заміні мощення пішохідних тротуарів, поточний
ремонт малих архітектурних форм, утримання русла річки Уж та інші роботи.
Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки направлена на
забезпечення життєдіяльності міста вцілому.
2. Мета програми благоустрою міста Ужгород
Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання
в належному санітарно-технічному стані території міста Ужгород та покращення її
естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку
мешканців та гостей міста.
Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:
- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація
прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких
побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покос зелених зон, відлов
бродячих собак, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору
твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для
випадкового сміття тощо);
- проведення ремонту доріг та вулиць міста з відновленням дорожніх знаків,
розмітки, тротуарів, огорож, систем зливової каналізації;

- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих,
аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів,
смуг зелених насаджень;
- забезпечення якісного освітлення міста (поточне утримання, впровадження
енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення міста);
- удосконалення схеми озеленення та освітлення вулиць міста;
- удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;
забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих
кладовищ та проведення ряду заходів з відкриття нового);
- створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого
населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, території озера
біля колишнього цегельного заводу, облаштування дитячих, спортивних
майданчиків тощо);
- інтегрувати до загальноміських проектів транспортної системи та
забезпечувати комфорт і зручність пересування на велосипеді дорогами міста.
- залучення до виконання робіт із благоустрою міста осіб з числа безробітних,
зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених до
виконання громадських робіт;
- створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями до об’єктів благоустрою (завершення роботи по влаштуванню
пандусів на пішохідних зонах та переходах міста);
- організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та
місцевих свят;
- проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед
населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил
поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих
побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.
3. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації Програми благоустрою
Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних,
архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та
економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території міста та
сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме:
– проведення заходів з очищення міста;
– проведення утримання, реконструкції (заміни) зелених насаджень;
– покращення благоустрою кладовищ;
– проведення інвентаризації та паспортизації міських шляхів;
– проведення роз’яснювальної роботи з населенням з питань благоустрою та
санітарного стану міста;
– розвитку велоінфраструктури міста за рахунок облаштування велосипедних
доріжок та нанесення відповідної горизонтальної розмітки.
Шляхи реалізації Програми благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки:
– вирішення загальних питань благоустрою:
- проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів благоустрою міста;

- підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою;
- захист об'єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних
дій, збереження їхніх функцій та якості;
- формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання
послуг;
- систематичне висвітлювання в засобах масової інформації проблемних
питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів;
- покращення рівня ритуального обслуговування населення шляхом
розширення переліку надання ритуальних послуг.
– належне утримання вулично-дорожньої мережі та паркування транспортних
засобів:
- ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі;
- впровадження нових високоефективних екологічно безпечних матеріалів для
ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період;
- влаштування та належна експлуатація штучних споруд на вулицях і дорогах
міста;
- ремонт та заміна мережі відведення дощових стоків;
- облаштування та належне утримання майданчиків для паркування
транспортних засобів відповідно до чинного законодавства;
- облаштування велоінфраструктури:
- влаштування велосипедних доріжок та нанесення відповідної горизонтальної
розмітки;
- впровадження принципу рівноправності чотирьох учасників руху у
громадському просторі міста: пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту і
приватних авто засобів;
– покращення якості роботи мережі зовнішнього освітлення:
- належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об'єктів
зовнішнього освітлення міста;
- завершення автоматизації управління зовнішнім освітленням;
- реконструкція зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних
енергозберігаючих технологій;
– утримання зелених насаджень:
- проведення повної інвентаризації зелених насаджень міста;
- належне утримання, відновлення клумб, газонів, квітників міста;
– санітарного очищення:
- організація прибирання території міста, вивіз твердих побутових та
негабаритних відходів, ліквідація стихійних звалищ відходів;
– налагодження роботи інженерного захисту територій:
- організація відведення поверхневих дощових стоків;
- розчистка русла річки Уж (в тому числі русла аварійного скиду через
польдерну систему в парку культури та відпочинку «Боздоський»);
- укріплення берегів (в т.ч. ремонт підпірної стіни в історичній частині міста) з
метою запобігання підтопленню територій та пошкодженню об'єктів благоустрою.

Заходи з виконання Програми благоустрою міста Ужгород та показники
результативності затверджуються щорічно при формуванні міського бюджету та
програми соціально-економічного розвитку міста.
4. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її
проведення, що затверджується щорічно окремим рішенням міської ради, в межах
асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним
виконавцям, та з інших джерел, не заборонених законодавством.
В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з
фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням
обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.
5. Моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
Щорічні (квартальні, місячні) звіти про виконання заходів Програми
подаються відповідальними виконавцями
до управління економіки та
підприємництва міської ради.
Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів
Програми здійснюється департаментом міського господарства щомісячно.
Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається міській раді для
розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного
бюджетного періоду.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення
виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.
6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
–
підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань
благоустрою та санітарної очистки;
–
зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє
природне середовище та здоров’я людини;
– створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;
– підвищення ефективності функціонування підприємств з питань
благоустрою та санітарної очистки;
– влаштування велосипедних доріжок і смуг, що можуть поєднати житлові
масиви з різними частинами міста.
Секретар ради

Б. Андріїв

Додаток 2
до рішення ____ сесії
міської ради VІ скликання
__________ №________
Необхідні
обсяги фінансування з утримання об’єктів благоустрою на 2015-2017 роки

1

1

Найменування заходів

Бюджетні призначення на 2015 рік

Бюджетні
призначення на
2016 рік
КФК 100203

2

3

4

5

Загальний
фонд

Загальний
фонд

18630,00
11000,00

21130,00
13000,00

300,00

450,00

500,00

1800,00
620,00

2100,00
700,00

2200,00
700,00

950,00
1800,00
700,00
50,00

1100,00
2000,00
750,00
50,00

1200,00
2200,00
800,00
50,00

130,00
50,00

200,00
50,00

200,00
50,00

78,00

80,00

80,00

100,00
5000,00

150,00

150,00

Утримання об’єктів благоустрою:
Санітарне оброблення міста (прибирання міста)
Послуги з видалення твердих побутових відходів (послуги
з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)
Озеленення та утримання зелених насаджень
Утримання кладовищ
Утримання мереж зовнішнього освітлення та їх поточний
ремонт
Оплата за електричну енергію
Утримання світлофорних об’єктів
Утримання зони відпочинку, прибережної смуги
Утримання малих архітектурних форм (лавиці)
Утримання міських фонтанів
Інші видатки на послуги з утримання обєктів благоустрою
міста (святкове оздоблення, поточний ремонт об’єктів
благоустрою)

2
3
4
5

тис. грн

Утримання притулку для безпритульних тварин - відлов
безпритульних тварин
в.т.ч.погашення заборгованості за 2014 рік
Нанесення горизонтальної розмітки
Поточний ремонт світлофорних об’єктів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Субвенція з
державного
бюджету

15578,00
9000,00

2670,00

2828,40

800,00
30,00

Бюджетні
призначення
на 2017 рік
КФК 100203

6

Поточний ремонт(заміна дорожніх знаків)

7

Прочищення зливоприймальної каналізації вулиць міста
Поточний ремонт окремих елементів зливової каналізації
вулиць міста
Поточний ремонт міських шляхів

8
9

Секретар ради

40,00
1000,00
800,000
2828,400

Б. Андріїв

Додаток 3
до рішення ____ сесії
міської ради VІ скликання
__________ №________
Обсяги фінансування капітальних видатків

Найменування заходів

1

тис.грн

в т.ч. джерела фінансування

Загальна
кошторисна
вартість

місцевий
бюджет

субвенції з
державного
бюджету

субвенція
обласного
бюджету

18209,640

6010,500

0,000

Реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою:

62195,530

Реконструкція вул. Гранітної

9637,300

Реконструкція вул. Перемоги (Грушевського-Легоцького)

8988,168

Капітальний ремонт вул. Антонівська

245,471

Капітальний ремонт вул.8-Березня (Минайська-Грушевського)

990,000

990,000

Капітальний ремонт вул. Можайського

2513,193

900,000

Капітальний ремонт вул. Стрільнична

2400,160

Капітальний ремонт пров. Підвальний

350,000

Капітальний ремонт вул. Університетської

995,470

Капітальний ремонт вул. Лавріщева

300,000

300,000

Капітальний ремонт вул. Мала

150,000

150,000

Капітальний ремонт вул. Бродлаковича

500,000

500,000

Капітальний ремонт вул.Болотинська

250,000

250,000

Капітальний ремонт вул.Тельмана

3170,869

Капітальний ремонт вул. Нова

540,184

540,184

Капітальний ремонт вул. Дружня

469,456

469,456

Капітальний ремонт вул. Сидоряка

771,214

Капітальний ремонт вул. Чайковського

984,689

Капітальний ремонт вул. Глінки

736,802

1500,000
3000,000

Обсяг
видатків на
2016 рік

Обсяг
видатків на
2017 рік

18993,300

14188,168

4637,300

3500,000

3000,000

2988,168

245,471

2400,160
350,000

1864,869

1306,000

Капітальний ремонт перехрестя Минайська-Можайського з
влаштуванням світлофору

342,554

Капітальний ремонт вул. Погорєлова (від вул. Заньковецької до
вул.Богомольця)

290,000

290,000

Капітальний ремонт вул. І. Ваша

300,000

300,000

Капітальний ремонт вул. Слави

1300,000

1000,000

300,000

Капітальний ремонт вул. Горянської

1300,000

300,000

1000,000

Капітальний ремонт вул. Кошицької

600,000

600,000

Капітальний ремонт вул. Панькевича

200,000

200,000

Капітальний ремонт вул. Добрянського

300,000

300,000

Капітальний ремонт вул. Лялька-Лозова

1500,000

1000,000

Капітальний ремонт пров. Баконія

70,000

70,000

Капітальний ремонт вул. В.Гуци

300,000

300,000

Капітальний ремонт вул. Загорської

2000,000

300,000

Капітальний ремонт вул. Бачинського

200,000

200,000

Капітальний ремонт вул. Сільвая

250,000

250,000

Капітальний ремонт вул. Острівної

400,000

400,000

Капітальний ремонт вул. Челюскінців

200,000

200,000

Капітальний ремонт пров. Університетського

200,000

200,000

Капітальний ремонт вул. Садова

400,000

400,000

Капітальний ремонт вул. Осипенка

300,000

300,000

Капітальний ремонт пров. Музейного

500,000

500,000

Капітальний ремонт вул. Гулака Артемовського

8000,000

Капітальний ремонт вул. Богомольця

500,000

1000,000

700,000

1000,000

4000,000

3000,000

8000,000

1000,000

3000,000

4000,000

Капітальний ремонт вул. Мічуріна

500,000

250,000

250,000

Капітальний ремонт вул. Проектної

500,000

500,000

Капітальний ремонт вул. Дунаєвського

250,000

250,000

Капітальний ремонт вул. Мальовнича

482,500

250,000

232,500

Капітальний ремонт вул. Радіщева

1000,000

400,000

600,000

2

3

Мостів:

2559,420

2559,420

Капітальний ремонт транспортного мосту по вул. Анкудінова

2289,420

2289,420

Капітальний ремонт транспортного мосту пл. Б.Хмельницького

80,000

80,000

Капітальний ремонт пішохідного мосту пл. Театральна

190,000

190,000

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій

6862,528

6862,528

вул. Тихого 13,15,17

80,000

80,000

пр. Свободи 29-41

200,000

200,000

пр. Свободи 20

50,000

50,000

пр. Свободи, 49-55

100,000

100,000

пр. Свободи, 53

80,000

80,000

вул. Челюскінців10 Можайського 16,18

80,000

80,000

вул. Одеська 33а-33б

50,000

50,000

вул. Міцкевича, 9

60,000

60,000

вул. Срібляста 16

40,000

40,000

пр.Свободи, 3,25

80,000

80,000

вул. Заньковецької, 19

50,000

50,000

вул. Грушевського 27А

80,000

80,000

вул. Лавріщева, 10а 12,12а14а1616а,16б,18

150,000

150,000

вул. Швабська, 58

50,000

50,000

вул. Ак. Корольова, 3,5,7

162,728

162,728

вул. 8-Березня, 31

50,000

50,000

вул. Белінського 13-15

80,000

80,000

вул. Минайська, 3,5,7,9

100,000

100,000

вул. Минайська, 8,10,12

100,000

100,000

вул. Перемоги, 149,153, 163/1, 171,175,177

280,000

280,000

вул. Грушевського 66-74

150,000

150,000

вул. Гагаріна, 28

50,000

50,000

вул. Грибоєдова, 3

90,000

90,000

вул.Собранецька 120-118

140,000

140,000

4

вул. Перемрги 35

80,000

80,000

вул. Годинки, 8

70,000

70,000

вул. Сечені, 29, 31-33

298,000

298,000

вул. Перемоги, 30,32,32а

99,000

99,000

вул. Оноківська - Благоєва, 9

242,800

242,800

вул. Можайського, 30-32

50,000

50,000

вул. Богомольця, 12-14

170,000

170,000

вул. Легоцького, 44,46,50

100,000

100,000

вул. Легоцького, 3,7,15

120,000

120,000

вул. Заньковецької, 25

100,000

100,000

вул. Одеська, 18

90,000

90,000

вул. Декабристів, 53,54,41,45

200,000

200,000

вул. Лермонтова, 5а

150,000

150,000

пр. Свободи, 2

100,000

100,000

вул. Челюскінців, 4-6/15

220,000

220,000

вул. Грушевського, 51-67

400,000

400,000

вул. Лавріщева, 18А-Гагаріна, 28г

100,000

100,000

пров. Університський, 4 - вул. Собранецька, 118-120

250,000

250,000

вул. Тельмана, 1а-б

100,000

100,000

вул. Минайська, 28-34

170,000

170,000

вул. Минайська, 27-29

100,000

100,000

вул. Добрянського, 10-14

150,000

150,000

вул. Острівна, 20 - Шумна, 32

150,000

150,000

вул. Л. Толстого, 44-6 - Б. Хмельницького, 3

400,000

400,000

вул. Станційна, 4-6

200,000

200,000

вул. Міцкевича, 3-9

200,000

200,000

вул. Перемоги, 175-177

200,000

200,000

Капітальний ремонт тротуарів

2650,000

2650,000

вул. Мукачівська

465,000

465,000

вул. Перемоги

150,000

150,000

наб. Незалежності

185,000

185,000

вул. Другетів

200,000

200,000

вул. Перемоги (від Чорновола до Легоцького)

400,000

400,000

наб. Православна

450,000

450,000

вул. Собранецька

600,000

600,000

пл. Ш. Петефі

200,000

200,000

Облаштування велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки:

2450,000

2450,000

Минайська

300,000

300,000

Грушевського

300,000

300,000

8-го Березня

300,000

300,000

Легоцького

400,000

400,000

Баб’яка

250,000

250,000

Возз’єднання

150,000

150,000

наб. Словянська

400,000

400,000

СК Юність - вул. Грушевського

350,000

350,000

6

Капітальний ремонт кладовища Барвінок

200,000

200,000

7

Капітальний ремонт кладовища Пагорб Слави

70,000

70,000

8

Капітальний ремонт зелених насаджень

250,000

250,000

9

Капітальний ремонт світлофорних об’єктів

700,000

700,000

10

Капітальний ремонт (встановлення) дорожніх знаків

60,000

60,000

11

Погашення заборгованості за 2014 рік
77997,478

34011,588

5

Всього:

Секретар ради

6010,500

Б. Андріїв

