
  

 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  21 грудня 2021 року                                                                          № 653 

 

Про селищну програму 

“Благоустрій  території громади” на 2022 рік. 

 

 Відповідно до п 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Закону України “Про благоустрій населених пунктів” від 06 вересня 2005 року №2807-VI із 

змінами і доповненнями, з метою поліпшення умов праці, відпочинку та побуту громадян на 

території громади , згідно рішення виконавчого комітету № 155  від 09 листопада 2021 року 

«Про розгляд проєкту рішення «Про селищну програму «Благоустрій території громади» на 

2021 рік»,  за погодженням з постійними комісіями, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну Програму “Благоустрій території громади” на 2022 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

політики, податків. комунальної власності та енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

 

 

 

 

   

 

Селищний голова                                                  Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        рішенням Рафалівської селищної ради  

                                                           від 21 грудня 2021 року № 653 

 

 

 

СЕЛИЩНА ПРОГАМА  

“БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ”  на 2022 рік 

 

Загальна частина. 

 

 Благоустрій селища — комплекс робіт з інженерного захисту , розчищення , осушення 

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

екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму 

та інше, що здійснюється на території населеного пункту з метою її раціонального 

використання , належного утримання та охорон, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

 

Мета та основні завдання Програми. 

 

 Метою Програми є поліпшення умов праці, відпочинку та побуту громадян на території 

громади. 

 

Основні завдання програми. 

 

 Основними завданнями Програми є: 

- утримання територій населених  пунктів громади  у належному стані, їх санітарного 

очищення 

-     збереження об'єктів загального користування; 

− створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів 

громади; 

− організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель 

інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-

культурного та іншого призначення. 

 

Фінансове забезпечення. 

 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, передбачені в 

місцевому бюджеті для визначених Програмою заходів. 

 

  

Очікувані результати. 

 

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

− відловлювання бродячих та бездомних тварин; 

− валку аварійних дерев та обрізання гілок , які заважають повітряним лінія електропередач; 

− поточний ремонт шляхового покриття дорожніх  шляхів (вивезення щебеню), видалення 

бур'янів з обочин; 



  

 

− благоустрій кладовищ , приведення в належний вигляд пам'ятників та братських могил; 

− ліквідацію стихійних звалищ; 

− висівання квітів і догляд за ними; 

− утримання та поточний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення 

− Ліквідацію стихійних звалищ, обвалуванню сміттєзвалища, дослідженню води та грунту зі 

сміттєзвалища 

− Оплату електроенергії вуличного освітлення 

− Організувати прибирання узгоджених вулиць, парків, площ, вивезення побутових відходів 

(сміття) 

 

 

З А Х О Д И 

по благоустрою смт. Рафалівка на 2022 рік 

 

№ п/п Найменування заходів Орієнтовне 

фінансування 

1. Ліквідація стихійних звалищ, обвалування сміттєзвалища, 

дослідження води та грунту зі сміттєзвалища 

200000,00 

2. Оплата електроенергії по мережі вуличного  освітлення 

територіальної громади 

300000,00 

3. Придбання енергозберігаючих ламп для вуличного освітлення 40000,00 

4. Прибирання узгоджених вулиць, парків, площ, послуги 

автотранспорту по вивезенню  побутових відходів (сміття) 

150000,00 

5. Зрізання аварійних дерев 40000,00 

6. Оплата  податків 3000,00 

7. Послуги автотранспорту по грейдеруванню доріг комунальної 

власності громади 

60000,00 

 

 

 

   

Селищний голова                                                       Василь СОВГУТЬ 

 


