
Проєкт  

вноситься  

селищним головою 

 

 

___________________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

від __ __________ 2022 року                                                           №__ 
смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до Програми  

благоустрою території  

Олександрівської селищної ради  

Кропивницького району  

Кіровоградської області  

на 2021-2023 роки  

 

Керуючись п.22, ч1. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести зміни до Програми благоустрою населених пунктів 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії 

Олександрівської селищної ради восьмого скликання від 28 квітня                 

2021 року № 578,  (далі - Програма), а саме: 

 

паспорт Програми благоустрою населених пунктів Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області                                      

на 2021-2023 роки викласти в новій редакції (додаток 1); 

 

розділ 4. Перелік завдань, заходів та показників Програми благоустрою, 

викласти в новій редакції (додаток 2). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою                   

та житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Селищний голова                                                          Олександр Безпечний 

 

 

 

 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Олександрівської селищної ради 

від  _________202_р №_____ 

 

ПАСПОРТ 

Програми благоустрою населених пунктів  

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2021-2023 роки 

 

1. Ініціатори розроблення програми Олександрівська селищна рада 

Кропивницького району 

Кіровоградської області  

2. Дата, номер і назва законодавчих 

документів щодо формування 

Програми 

Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про 

охорону навколишнього природного 

середовища», «Про відходи», «Про 

охорону атмосферного повітря» 

3. Розробники програми Відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської 

селищної ради 

4. Учасники програми Комунальні підприємства селищної 

ради,  старости населених пунктів, 

відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської 

селищної ради 

5. Терміни реалізації програми 2021-2023 роки 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми 

2021 рік –  1970,00 тис. грн. 

2022 рік – 2005,00 тис грн. 

2023 рік –15195,0 тис грн. 

Всього по рокам 19170,0 тис грн. 

7. Основні джерела фінансування Бюджет Олександрівської селищної 

територіальної громади, інші джерела 

незаборонені законодавством 

Додаток 2 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії Олександрівської  ради 

від  _________202_ р №_____ 

 

Розділ 4. Перелік завдань, заходів та показників Програми 

благоустрою 
 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Обсяг фінансування 

заходу, тис. грн. 

Джерела фінансування 
Очікуваний 

результат 
2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

1 Утримання, придбання та 

поточний ремонт засобів 

безпеки руху (дорожніх знаків, 

пішохідних огороджень, 

дорожньої розмітки тощо) 

90,0 90,0 90,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Збільшення 

кількості 

відремонтованих 

дорожніх знаків 

2 Очищення проїзної частини 

зокрема: вулиць, тротуарів, 

доріг та місць загального 

користування 

220,0 230,0 240,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Забезпечення 

якісного 

прибирання та 

утримання 

територій 

3 Викошування газонів та парку 

бензокосами 

50,0 60,0 70,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Забезпечення 

якісного 

прибирання та 

утримання 

територій 

4 Прибирання та проведення 

благоустрою кладовищ 

(викошування кладовищ 

бензопилами, вивіз ТПВ, 

придбання секційних огорож та 

інвентарю) 

235,0 240,0 260,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Забезпечення 

якісного 

прибирання та 

утримання 

територій 

5 Обрізка дерев, кущів, 

корчування пнів, формовочна 

та санітарна обрізка дерев та 

кущів, стрижка кущів 

80,0 80,0 90,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Забезпечення 

вчасного 

формування 

крон дерев. 

6 Придбання матеріалів та оплата 

послуг по поточному ремонту 

пам’ятників, меморіальних 

комплексів, братських могил в 

населених пунктах громади 

130,0 140,0 160,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою 

7 Проведення робіт по 

благоустрою, впорядкуванню 

та оформленню населених 

140,0 165,0 180,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

Створення 

належних умов 

для святкування 



пунктів. територіальної громади визначних дат, 

державних, 

релігійних свят 

та інших 

масових заходів 

8. Виготовлення проєктної 

документації на кладовища в 

смт Олександрівка 

  50,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Забезпечення 

якісного 

прибирання та 

утримання 

територій 

9. Паспортизація місць видалення 

відходів з виготовленням на 

них  проєктної документації   

  80,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою 

10.  Поточний ремонт вулиць в смт 

Олександрівка 

  2500,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою 

11. Придбання конструкцій та 

проведення робіт по 

встановленню б»ювету та 

дитячого фонтанчика                          

в парковій зоні                                

смт Олександрівка                             

(з виготовленням проєктно-

кошторисної документації) 

  150,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою 

12. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації  

на громадські криниці                       

в с. Несваткове 

  25,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

доступу до 

якісної питної 

води 

13. Закупівля інвентаря, матеріалів, 

устаткування, кабелю, 

будівельних матеріалів та 

інших матеріалів для 

проведення робіт по 

благоустрою 

85,0 95,0 100,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою 

14. Проведення поточного ремонту 

та очищення громадських 

криниць та скважин 

60,0 70,0 80,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

доступу до 

якісної питної 

води 

15. Розроблення схем санітарного 

очищення населених пунктів, 

графіки вивозу та складування 

твердих побутових відходів 

70,0 80,0 90,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою 



16. Дослідження якості води та 

проведення аналізів (ґрунтів, 

повітря, підземних вод) на 

сміттєзвалищах 

60,0 65,0 70,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

доступу до 

якісної питної 

води 

17. Надання транспортних послуг 

на виконання робіт по 

благоустрою 

150,0 160,0 170,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою 

населених 

пунктів 

18. Облаштування та поточний 

ремонт контейнерних 

майданчиків на території 

населених пунктів 

Олександрівської селищної 

ради 

50,0 70,0 90,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою по 

населених 

пунктах громади 

19. Придбання спецтехніки                            

у сфері поводження з ТПВ                  

та придбання баків, 

контейнерів для роздільного 

збирання ТПВ 

80,0 70,0 1590,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою по 

населених 

пунктах громади 

20. Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ на території 

Олександрівської селищної 

ради 

150,0 160,0 170,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою по 

населених 

пунктах громади 

21. Розширення мережі населених 

пунктів по збору та вивезенню 

ТПВ на постійній основі 

шляхом проведення конкурсу 

по визначенню надавача послуг 

з вивезення ТПВ 

Не потребує фінансування Покращення 

благоустрою по 

населених 

пунктах громади 

22. Забезпечити експлуатацію 

полігонів (сміттєзвалищ) у 

відповідності до норм чинного 

законодавства України 

70,0 80,0 90,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Покращення 

благоустрою по 

населених 

пунктах громади 

23. Нанесення дорожньої розмітки 100,0 0 0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

Підвищення 

безпеки 

дорожнього 

руху по 

населених 

пунктах громади 

24. Інші послуги з благоустрою 

населених пунктів 

150,0 150,0 150,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

 

Покращення 

благоустрою 

населених 

пунктів 



25. Виготовлення ПКД та 

облаштування активного парку                          

по вул. Шевченка                             

в смт Олександрівка                            

  8700,0 Бюджет 

Олександрівської 

селищної 

територіальної громади 

інші джерела 

незаборонені 

законодавством 

Покращення 

благоустрою 

населених 

пунктів 

    __________ 


