
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ДВАДЦЯТЬ  ВОСЬМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 жовтня 2017 року                                             № 739 

м.Мала Виска  

 

 

Про затвердження програми  

розвитку комунального підприємства  

«Мала Виска-МКП» на 2018-2020роки  

 

Відповідно до п. 22, ст. 26, глави 1, розділу ІІ Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні » та з метою  соціально-економічного і культурного розвитку на 

території міської ради на 2018 рік, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  програму розвитку комунального підприємства «Мала Виска-МКП» на 

2018-2020 роки. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. та на постійні комісії 

міської ради з питань  планування,, фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку  та 

інвестицій (голова Прилуцький М.М.) та  житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (голова Бровченко О.Д.). 

 

 

  

 

 Міський голова                          Ю.Л.ГУЛЬДАС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням міської ради  

від 29 жовтня 2017 року № 740 

Секретар міської ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК 

__________________ 
  

Програма  

розвитку  комунального підприємства  

«Мала Виска – МКП» 

на 2018 - 2020 роки 
1. Загальні положення програми 

Програма розвитку комунального підприємства міста Мала Виска на 2018 – 2020 роки 

визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з 

комплексного благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і 

пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою та санітарного стану 

(додаток 2), 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 пп. 22 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Наказ міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 10.04.2006 року 

№105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України», Бюджетний кодекс України Законів України «Про дорожній рух», «Про 

автомобільні дороги», Правил благоустрою міста Мала Виска. 

Благоустрій міста – це комплекс робіт (послуг) з інженерного захисту, розчищення та 

озеленення території, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та 

екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, збереження об’єктів загального 

користування, а також природних ландшафтів, інших природних об'єктів, санітарного 

очищення  території громади та міста.  

Впродовж останніх років на території громади та міста, проводиться значна робота у 

сфері благоустрою, що включає прибирання території, поточний ремонт та обслуговування 

вуличного освітлення, ямковий та поточний ремонт тротуарів, доріг, а також роботи щодо 

встановлення дорожніх знаків та їх утримання, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, вивезення 

ТПВ, облаштування зупинок, озеленення вулиць, утримання парків, скверів та кладовищ на 

території громади та міста та інші роботи. 

Програма благоустрою міста розроблена для здійснення ефективних і комплексних 

заходів з утримання території громади та міста в належному санітарному стані, поліпшення її 

естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, технічного обслуговування та 

ремонту фонтанів, технічних засобів регулювання, ремонту доріг та тротуарів, збереження 

об`єктів загального користування. 

Проблеми утримання в належному стані території міста, її озеленення, відновлення 

об`єктів благоустрою потребують програмного вирішення. 

 

2. Мета програми 

Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному стані 

території громади та  міста (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних 

форм, парків, площ, пам'ятників, кладовищ та ін.), очищення та озеленення територій, 

санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення 

умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, 

покращення безпеки та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях 

загального користування, ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення, 

утримання та обслуговування полігону ТПВ (твердих побутових відходів), виконання 

комплексу технічних робіт при підготовці та проведенню культурно-масових заходів. 

 

3.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання 
 



 

Комунальне підприємство є комунальною власністю Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади, створене на підставі рішення сесії Маловисківської міської ради від 

20 січня  2012 року №242. 

Фінансування Програми здійснюється згідно плану заходів на її проведення, що 

затверджується щорічно окремим рішенням міської ради, в межах асигнувань, передбачених в 

міському бюджеті, шляхом спрямування коштів виконавцям з міського бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством (додаток 1, 2). 

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2018 - 2020 років. 

 

4.Завдання Програми 

Завданнями Програми: 

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання   території 

населеного пункту у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів 

загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і 

об'єктів; 

- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, 

обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення парків та клумб, забезпечення 

зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, 

спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання 

її естетичного вигляду; 

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на 

обслуговуванні підприємства; 

- виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення зелених 

насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних) уздовж вулиць і доріг, в парках, 

скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, 

санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; 

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на 

обслуговуванні підприємства 

- квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства в місті та території громади; 

- виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального та 

поточного ремонту об’єктів, озеленення власними силами; 

- виконання робіт з підготовки міста до проведення свят; 

- сприяння проведенню культурно-масових заходів в місті; 

- організація місць відпочинку для населення. 

- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, 

обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, 

встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на 

поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного 

вигляду; 

- виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального та 

поточного ремонту об’єктів, озеленення власними силами; 

- утримання в належному стані, виконання робіт з нового будівництва, капітального та 

поточного ремонту, утримання та технічне обслуговуванню засобів та обладнання 

зовнішнього освітлення; 

- ручне та механізоване прибирання території міста; 

- придбання спеціалізованої техніки 

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території  

полігону сміттєзвалища населеного пункту у належному стані, його санітарного очищення, 

упорядкування під’їзних шляхів.  

Реалізація комплексу заходів (послуг) щодо забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані території громади та міста Мала Виска, покращення естетичного 

вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей 

території громади та міста. 

Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, архітектурно – 

художніх, організаційних, інженерно – технічних, екологічних та економічних заходів, що 

забезпечать комплексний благоустрій території громади та  міста,сприятливе для 

життєдіяльності людини середовище. 



 

Найважливішим завданням програми є створення безпечного та комфортного 

середовища для проживання громадян, що досягається шляхом забезпечення належного рівня 

благоустрою.  

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням переліку (видів), обсягів 

робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету. 

 

5.Напрями діяльності та заходи програми 

Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання заходів, які дадуть змогу 

забезпечити комплексний благоустрій території громади і міста, та сприятливе для 

життєдіяльності людини середовище, а саме: 

 Утримання вулиць, тротуарів, мостів (підмітання території, прибирання та вивезення 

сміття, опалого листя та ін.); 

 Утримання технічних засобів дорожнього руху (дорожні знаки, оновлення старих 

знаків та встановлення нових, розмітки пішохідних переходів, встановлення пристроїв 

примусового зниження швидкості та ін.); 

 Ямковий та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць та тротуарів; 

 Поточне утримання, поточний ремонт на об'єктах благоустрою зеленого 

господарства (підсівання газонів, садіння квітів у повному обсязі, у тому числі і багаторічних, 

з усіма попередніми супровідними роботами – підготовка ґрунту, вирівнювання, садіння, 

полив; видалення окремих засохлих чи фаутних дерев та кущів; знешкодження омели; садіння 

нових окремих дерев, квітів та кущів) ;                                                                                                                                                                                                                                            

 Утримання площ та скверів; 

 Санітарна очистка території громади та міста; 

 Утримання вуличного освітлення (поточне утримання, продовження робіт з 

реконструкції зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій); 

 Виконання комплексних заходів та робіт для проведення культурно-масових заходів 

на території громади та міста; 

 Інші витрати (ремонт лавок, пам’ятників, фонтанів їх утримання, та інше) . 

 

6.Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Перший заступник голови Маловисківської міської ради, відділ житлово – 

комунального господарства міської ради - здійснюють координацію дій виконавців Програми 

та контролює її виконання (додаток 3). 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку. 

 

7.Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:  

– підвищення рівня якості утримань території населених пунктів громади у належному 

стані, в її санітарному очищенні, збереженні об’єктів загального користування.;  

– зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини;  

– створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;  

- поліпшення санітарного та естетичного стану території громади та міста. 

- освітлення території громади та міста відповідно до потреб. 

- збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та 

інших об'єктів благоустрою за рахунок технічного обслуговування. 

- забезпечення належних умов для проживання та відпочинку населення.  

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які  знаходяться на 

обслуговуванні підприємства; 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до Програми  

розвитку  комунального підприємства  

«Мала Виска – МКП» 

на 2018 - 2020 роки 

ПАСПОРТ 

місцевої програми (планів заходів) з благоустрою населеного пункту   
1. Програма затверджена: 

Рішенням  ____ сесії ___ скликання Маловисківської  міської ради ____ «____» ________ 2017 

року. 

 

2. Керівник Програми __ Лисенко Володимир Павлович_ 

 

3. Виконавці завдань Програми __Комунальне підприємство «Мала виска – МКП»__ 

 

4. Строк виконання ____2018 - 2020____роки 

 

5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування 

 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

У тому числі за роками 

2018 2019 2020 

Місцевий 

бюджет – 

одержувач 

коштів (кошти 

фонду охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, 

внески до 

статутного 

капіталу; інші, 

не заборонені 

законодавством 

джерела) 

4212  4212 4212 4212 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до Програми  

розвитку  комунального підприємства  

«Мала Виска – МКП» 

на 2018 - 2020 роки 

 

Напрями діяльності та заходи Програми з благоустрою території громади та міста Мала Виска на 2018 – 2020 роки. 

№

п/

п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис. грн.) та строки виконання  

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 Капітальний та поточний 

ремонти об'єктів 

благоустрою 

Капітальний та поточний 

ремонти автобусних зупинок, 

тротуарів. 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
50,0 

 

50,0 50,0 

 

2 Реконструкція пам'ятників  Реконструкція пам'ятників  Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
10,0 

 

10,0 10,0 

 

3 Реконструкція об'єктів 

дорожнього господарства 

Відновлення розмітки 

пішохідних переходів, 

встановлення пристроїв 

зниження швидкості  

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
10,0 

 

10,0 

 

10,0 

4 Упорядкування об’єктів 

дорожнього господарства  

Встановлення, ремонт та 

обслуговування дорожніх 

знаків 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
8,0 

 

8,0 

 

8,0 

5 Поточний ремонт 

тротуарів 

Поточний ремонт  тротуарів, 

укладання з дрібно-

розмірними фігурними 

елементами мощення 

(бруківка) 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП», за 

Договорами ЦПХ 

міський 

бюджет 
100,0 

 

100,0 

 

100,0 

6 Оплата праці та 

нарахування податків  

Виплата заробітної плати 

працівникам, нарахування 

податків 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
2259,2 

 

2809,2 

 

3089,2 

 

7 Витрати на утримання 

комунального 

підприємства  

Оплата податків, оплата 

послуг стороннім установам – 

Інтернет та послуги зв’язку, 

обслуговування програм та 

комп’ютерної техніки та інше) 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
14,0 

 

14,0 

 

14,0 

8 Витрати на утримання Закупівля запасних частин для Комунальне міський 50,0 80,0 100,0 



 

спеціалізованої техніки 

комунального 

підприємства  

спец. Техніки підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

бюджет   

9 Витрати на утримання, 

відновлення та догляд 

зелених насаджень  

Витрати на квіткове 

оформлення, закупівлю кущів 

та дерев. Витрати на 

утримання та догляд 

зазеленими насадженнями  

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
30,0 

 

30,0 

 

30,0 

10 Витрати на спів 

фінансування з районним 

центром зайнятості 

Витрати на спів фінансування 

з  РЦЗ для залучення 

працівників на виконання 

громадських робіт з 

благоустрою  

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
97,0 

 

97,0 

 

97,0 

11 Витрати на закупівлю 

інвентарю та обладнання  

Витрати на закупівлю 

господарчих товарів, 

інвентарю та обладнання для  

використання в роботі  

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
253,5 

 

253,5 

 

253,5 

12 Поліпшення матеріально – 

технічної бази 

комунального 

підприємства  

Придбання трактора МТЗ 82 

МК  з комунальним 

обладнанням (відвал + щітка) 
 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
580,0   

Придбання авто Газель Дует 

ГАЗ 33023 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
400,0   

Придбання  

снігоприбирального трактора  

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
 400,0  

13 Утримання кладовищ 

міста 

Благоустрій території 

кладовищ:очищення сміття в 

секторах, косіння трави, 

догляд за безрідними 

могилами  тощо 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
47,0 

 

47,0 

 

47,0 

14 Санітарне утримання 

території міста 

Санітарна очистка території 

міста, механізоване вуличне 

прибирання, утримання та 

експлуатація міського 

звалища, збирання, 

транспортування, 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
270,0 

 

270,0 

 

370,0 

 



 

захоронення, зимове 

утримання вулиць громади та 

міста, ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ та ін. (у тому 

числі придбання ДП, бензину, 

оливи) 

15 Заходи направлені на 

локалізацію та ліквідацію 

амброзії полинолистої на 

території громади та міста  

Роботи по скошуванню та 

вириванню рослин амброзії. 

Обробка території скупчення 

амброзії гербіцидами 

суцільної дії. 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
3,0 

 

3,0 

 

3,0 

16 Прибирання вулично – 

шляхової мережі від снігу 

та сміття із залученням 

сторонніх організації при 

складних погодних умовах 

Прибирання вулично – 

шляхової мережі від снігу та 

сміття із залученням 

сторонніх організації при 

складних погодних умовах 

 

 

Комунальне 

підприємство «Мала 

Виска – МКП» 

міський 

бюджет 
30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 Разом по роках    4211,7 

 

4211,7 

 

4211,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3  

до Програми  

розвитку  комунального підприємства  

«Мала Виска – МКП» 

на 2018 - 2020 роки 

Результати 

виконання  Програми 

розвитку  комунального підприємства  

«Мала Виска – МКП» 

на 2018 - 2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:  

Додаток 3 до Програми Програми  розвитку  комунального підприємства  «Мала Виска – МКП» на 2018 - 2020 роки заповнюється по мірі 

виконання завдань, заходів по роках комунальними підприємствами міста до 1 січня наступного за звітнім роком. 

 

 

 

 

 

 

Найменування 

завдання 
Найменування 

показників 

виконання 

завдання, заходу 

Одиниця  

виміру 

 

Значення показників Очікувані  

результати УСЬОГО  В тому числі за роками 

2018 2019 2020 


