
                                                                                                                  

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                  ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                Восьмого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 березня  2021 року №  5/10 

  с.Боратин    

 

Про  Програму благоустрою,  озелененню, 

поліпшення стану довкілля населених пунктів 

Боратинської сільської ради на  2021-2023 роки 

 

Керуючись ст. 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції постійних комісій сільської ради з питань комунальної власності. 

житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та будівництва та з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій, 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити  Програму благоустрою, озелененню, поліпшення стану довкілля 

населених пунктів Боратинської сільської ради на  2021-2023 роки  (додається). 

 2. Постійним комісіям сільської ради розглядати хід реалізації Програми та вносити 

відповідні пропозиції на розгляд сесії сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійні  комісії  з питань 

комунальної власності. житлово-комунального господарства, благоустрою, 

енергозбереження та будівництва та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій ЯРУЧИК 

Андрій Мороз 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Боратинської сільської 

ради від 24.03.2021 №5/10 

 

ПРОГРАМА 

благоустрою населених пунктів Боратинської сільської ради  

на 2021-2023 роки 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Боратинської сільської 

ради 

2. Дата, номер і назва документа органу 

виконавчої влади про розроблення 

Програми 

- 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Боратинської сільської 

ради 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Боратинської сільської 

ради, підрядні організації, комунальні 

установи та організації територіально 

підпорядковані сільській раді 

6. Учасники Програми Боратинська  сільська рада, виконавчий 

комітет Боратинської сільської ради, 

виконавчі органи та структурні підрозділи 

сільської ради, КП «Боратин», ВКП 

«Грань», суб’єкти господарювання 

незалежно від форми власності  

7. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

(тис. грн), всього 

82,800 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, 

пов’язаних із благоустроєм, зокрема  щодо вирішення питань з інженерного захисту, 

розчищення, облаштування та озеленення території, соціально-економічних, організаційно-

правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного стану та інших 



актуальних питань, які потребують вирішення на території населених пунктів з метою її 

раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо 

захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

Не вирішеними є окремі питання утримання в належному стані території населених 

пунктів,  санітарне очищення, озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою. 

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових 

заходів передбачається забезпечити умови для покращення стану благоустрою населених 

пунктів Боратинської сільської ради.  

Програма благоустрою розроблена на виконання Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», 

«Про охорону культурної спадщини». 

Ця програма може доповнюватись новими розділами та напрямами, уточнюватись у 

відповідності з бюджетними призначеннями на відповідний рік.  

 

2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

- здійснення комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у 

належному стані, їх санітарного очищення, збереження та забезпечення належного 

функціонування об'єктів загального користування; 

- забезпечення належних умов проживання населення відповідно до державних  

стандартів і норм; 

- підвищення якості утримання об’єктів благоустрою шляхом раціонального 

використання коштів та проведення відповідних робіт; 

- організація належного утримання та раціонального використання територій, 

будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, 

історико-культурного та іншого призначення; 

- дотримання вимог і правил щодо екологічно-безпечного поводження з відходами; 

забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у 

господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров'я людини; 

- забезпечення громадської безпеки на території громади. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, терміни виконання завдань, заходів 

Основним шляхом і засобом виконання цієї Програми є робота виконкому сільської 

ради, виконавчих органів сільської ради та структурних підрозділів,  депутатів сільської 

ради, а також усвідомлення і допомога всього населення територіальної громади, керівників 

підприємств, установ та організацій при фінансуванні заходів за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України. 

Програма реалізується протягом 2021-2023 років.  



Реалізація програми буде здійснюватись шляхом виконання економічно-

обгрунтованих першочергових заходів, що дасть змогу забезпечити комплексний 

благоустрій територій. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до 

Програми затверджуються сесією Боратинської сільської ради. 

У разі не виконання у повному обсязі завдань і заходів програми, вони можуть бути 

пролонговані у наступній редакції відповідної програми. 

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми. 

 

4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних 

коштів та результативні показники 

Основними завданнями Програми є створення умов та організація заходів у сфері 

благоустрою населених пунктів відповідно до мети Програми, зокрема: 

 

- підтримання санітарного стану підвідомчої території на належному рівні; 

- забезпечення благоустрою територій населених пунктів; 

- організація та вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, 

транспортування, утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі 

покращення санітарного стану населених пунктів; 

- впорядкування кладовищ, братських могил, пам’ятних знаків; 

- освітлення вулиць (будівництво та відновлення вуличного освітлення); 

- проведення озеленення населених пунктів; 

- забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції та ремонту доріг; 

- покращення транспортного обслуговування населення; 

- відновлення та благоустрій рекреаційних зон, прибережних захисних смуг; 

- утримання вулично-дорожньої мережі; 

- створення умов для забезпечення громадської безпеки на території громади. 

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми. 

 

5. Термін, моніторинг та контроль за виконанням Програми 



Виконання Програми благоустрою заплановано на період 2021-2023 роки з її 

щорічним аналізом на заплановані роботи. 

Загальна координація, контроль, конкретний аналіз виконання заходів Програми 

покладаються на виконавчий комітет сільської ради. 

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості 

фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення системного 

моніторингу покладаються на постійну комісію сільської ради  з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, благоустрою,енергозбереження та 

будівництва сільської ради. 

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на 

розпорядників коштів, замовників заходів та виконавців робіт.  

Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається виконавцями на розгляд 

постійних комісій, після чого звіт з висновками та пропозиціями комісій заслуховується на 

сесії сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                



Додаток 1                                                                                    

до Програми з благоустрою 

                                                                                                                

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми благоустрою населених пунктів Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки 

 

 

 

 

            Сільський голова                                                                                                                                 Сергій Яручик 

 

№  

з/п 

Обсяг коштів, які планується залучити 

на виконання Програми, тис. грн 

Етапи виконання Загальний обсяг 

фінансування, 

тис. грн 

 

2021 рік 

 

2022 рік 

 

2023 рік 

1. Обсяг фінансових ресурсів, всього 

 

5,200 7,400 8,200 20,800 



                                                                        

Додаток 2                                                                                    

до Програми з благоустрою 

                                                                                                                

 

Напрями діяльності, завдання та заходи  

Програми благоустрою населених пунктів Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки 

 

№ 

з/п 

Напрям діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік (зміст) заходів Програми Строк 

виконан

ня 

заходу 

(роки) 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Очікуваний 

результат 

1. Послуги в галузі 

озеленення територій 

1.1. Роботи з належної експлуатації зелених 

насаджень: посадка квітів, дерев, кущів, стрижка 

газонів, стрижка  живоплоту, посів газонів, санітарна, 

омолоджувальна та формувальна обрізка дерев, 

видалення порослі,  чагарників, зрізування дерев, 

корчування пеньків тощо 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Покращення 

естетики 

територіального 

середовища, психо-

емоційного стану 

мешканців громади, 

дотримання 

санітарних правил 

та норм 

1.2. Придбання багаторічних насаджень (дерев, кущів 

тощо) 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

Бюджет 

сільської 

ради 

Покращення 

естетики 

територіального 

середовища, психо-

емоційного стану 



особи, що 

найняті за 

угодою 

 

мешканців громади, 

дотримання 

санітарних правил 

та норм 

2. Послуги з утримання 

кладовищ та об’єктів 

меморіальної слави, 

місць почесних 

поховань, 

пам’ятників та 

пам’ятних знаків 

2.1. Утримання кладовищ: прибирання території, 

косіння трави, догляд за безрідними могилами, 

очищення доріжок від снігу та  посипання доріжок 

протиожеледними матеріалами у зимовий період, 

очищення  поверхонь пам’ятників від нашарування 

сольових сполук, відновлення написів,  облаштування 

зовнішнього освітлення тощо 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП 

«Грань»особи, 

що найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Належне 

утримання 

кладовищ та 

відповідних 

спеціальних місць. 

Дотримання 

санітарних правил 

та норм 

2.2. Видалення сухостійних та аварійних дерев на 

кладовищах 

 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Безпека 

експлуатації 

кладовищ 

2.3. Розширення площ кладовищ, у тому числі – за 

рахунок визначення, відведення, затвердження (через 

процедуру придбання у комунальну власність) 

окремих додаткових земельних ділянок 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Дотримання  

санітарних правил 

та норм 



3. Послуги з утримання 

фонтанів  

 

3.1. Ремонт, реконструкція, заміна окремих елементів 

та приладів; експлуатація цілісних об’єктів 

2021 

2022 

2023 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

 

покращення 

комфортності  

територій; 

забезпечення 

безперебійності 

роботи об’єктів 

благоустрою 

4. 

 

Послуги із 

санітарного 

утримання території 

громади 

4.1. Ліквідація несанкціонованих стихійних 

сміттєзвалищ 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог   

4.2. Санітарне прибирання територій (дороги, 

тротуари, газони) 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог, належне 

утримання та 

експлуатація   

4.3. Лабораторне дослідження води, ґрунту, у тому 

числі - пляжних територій 

 

2021 

2022 

2023 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 

4.4. Санітарне прибирання зупинок громадського 

транспорту 

2021 

2022 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 



2023 особи, що 

найняті за 

угодою 

4.5. Вивезення безгосподарських твердих побутових 

відходів 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 

4.6. Відлов бродячих тварин 2021 

2022 

2023 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 

5. Ремонтно-будівельні 

роботи на об’єктах 

благоустрою 

5.1. Проведення: 

- обстежень, експертної оцінки на об’єктах 

благоустрою; 

- виготовлення проектної та кошторисної документації 

з подальшим здійсненням ремонтних робіт на об’єктах 

благоустрою; 

- поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою 

(об’єкти та елементи благоустрою історико-

культурної спадщини та меморіальної слави,  

пам’ятники, містки, огорожі  тощо) 

- капітальний ремонт об’єктів та елементів 

благоустрою (зупинки громадського транспорту, 

2021 

2022 

2023 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Належна 

експлуатація 

об’єктів та 

елементів 

благоустрою міста  



споруди інженерного захисту територій, східці,  

покриття газонів на вулицях, парків, скверів тощо) 

- реконструкція та ремонт об’єктів та елементів 

благоустрою, систем життєзабезпечення територій,  

місць відпочинку та перебування громадян (пляжі, 

дитячі  і спортивні майданчики, кладовища тощо) 

6. Інвентаризація та 

паспортизація  

матеріальних і 

нематеріальних 

активів 

6.1. Інвентаризація та паспортизація  матеріальних і 

нематеріальних активів (об’єкти благоустрою, 

елементи благоустрою, об’єкти історико-культурної 

спадщини тощо) 

2021 

2022 

2023 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Дотримання вимог 

чинного 

законодавства 

7. Придбання малих 

архітектурних 

форм/споруд 

 

7.1. Придбання навісів на зупинки, сміттєзбірників 

(урн), лавок, квіткових ваз тощо 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Покращення 

комфортності  

проживання 

населення 

7.2. Придбання дитячого та спортивного ігрового 

обладнання у тому числі - в замін зношеного та 

експлуатаційно-непридатного на території громади 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин» 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Покращення 

комфортності  

проживання 

населення 

8. Відведення дощових і 

талих вод  

8.1. Облаштування  систем водовідведення дощових і 

талих вод з територій громади (відновлення існуючих, 

будівництво нових водовідвідних каналів, 

акумулюючих водойм, прокладання ливневих труб, 

будівництво прийомних колодязів тощо) 

2021 

2022 

2023 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 



8.2. Обслуговування мережі: періодичне очищення 

оглядових колодязів мережі, промивка труб, заміна 

решіток водоприймачів, забезпечення належного 

технічного стану та поточний ремонт мережі 

2021 

2022 

2023 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 

8.3 Будівництво нової, реконструкція і капітальний 

ремонт існуючою мережі 

2021 

2022 

2023 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 

9. Новорічне та 

Різдвяне оформлення 

об’єктів благоустрою 

9.1 Оформлення новорічних ялинок, місць проведення 

новорічних та різдвяних заходів 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин» 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

культурних потреб 

населення 

9.2 Придбання новорічної та різдвяної атрибутики 

тощо 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин» 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

культурних потреб 

населення 

12. Зимове утримання 

вулиць, доріг 

12.1. Очищення проїзної частини та тротуарів від  

снігового покриву та льоду, їх обробка 

протиожеледними матеріалами  

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

Належне 

утримання доріг, 

вулиць, створення 

комфортних умов 

проживання 

12.2. Закупівля протиожеледних матеріалів, інвентарю 

та обладнання для обробки та очищення проїзної 

частини та тротуарів 

2021 

2022 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

належного 

утримання вулиць, 

доріг 



2023 особи, що 

найняті за 

угодою 

 

13. Поводження з 

побутовими 

відходами (ТПВ) 

 

13.1 Розробка схеми санітарного очищення населених 

пунктів громади 

2021 

2022 

 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Дотримання 

законодавства 

13.2 Придбання контейнерів для збору побутових 

відходів  

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

Комунальні 

установи та 

організації 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 

13.3 Будівництво контейнерних майданчиків для 

збору твердих побутових відходів 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

Комунальні 

установи та 

організації 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 

13.4. Співфінансування заходів (робіт, послуг) у тому 

числі – шляхом надання цільової субвенції бюджету 

Луцької об’єднаної територіальної громади для 

забезпечення функціонування полігону твердих 

побутових відходів (с. Брище Луцького району) 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

санітарних  

вимог 



14. Покращення стану 

вулично-дорожньої 

мережі та 

прибудинкових 

територій 

14.1. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі. 

До капітального ремонту відносять роботи, які 

виконують періодично і які спрямовані на відновлення 

та поліпшення основних показників експлуатаційної 

якості дорожнього одягу. Капітальний ремонт 

дорожнього одягу передбачає підвищення його 

міцності з метою зростання інтенсивності руху та 

зміни складу потоку автомобілів. 

Перелік вулиць, що потребують капітального ремонту 

визначається окремим рішенням сільської ради, яке є 

доповненням до Програми 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада 

Бюджет 

сільської 

ради 

Відновлення та 

підвищення 

транспортно-

експлуатаційних 

якостей вулиць, 

приведення їх 

технічних 

характеристик у 

відповідність до 

вимог діючих 

правил, норм і 

стандартів 

14.2. Поточний ремонт  вулично-дорожньої мережі 

громади. 

Завдання поточного ремонту об’єктів дорожнього 

господарства полягає у підтриманні їх транспортно-

експлуатаційних якостей шляхом  усунення  

незначних пошкоджень, що виникли в   процесі 

експлуатації, а також у постійному догляді за 

проїжджою частиною,  іншими інженерними 

спорудами і комунікаціями, утриманні їх у чистоті і 

порядку, виявленні перешкод для учасників 

дорожнього руху та забезпечення їх усунення. Перелік 

вулиць, що потребують поточного ремонту 

визначається окремим рішенням сільської ради, яке є 

доповненням до Програми 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Продовження 

транспортно-

експлуатаційних 

якостей вулиць, 

попередження 

аварійності 

окремих ділянок, 

підвищення 

комфортності 

проживання 

14.3. Капітальний та поточний ремонт прибудинкових 

територій. 

Роботи з капітального та поточного ремонту 

2021 

2022 

Боратинська 

сільська рада, 

Бюджет 

сільської 

ради 

Підвищення 

комфортності 

проживання 

мешканців 



включають в себе ремонт проїзної частини, тротуарів 

та пішохідних доріжок, влаштування або розширення 

майданчиків для тимчасового зберігання 

транспортних засобів, забезпечення водовідведення 

дощових та талих вод. 

Перелік прибудинкових територій, що потребують 

ремонту визначається окремим рішенням сільської 

ради, яке є доповненням до Програми 

2023 особи, що 

найняті за 

угодою 

 

14.4. Облаштування (будівництво) нових зупинок 

громадського транспорту. 

2021 

2022 

2023 

КП «Боратин», 

Боратинська 

сільська рада, 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Покращення 

комфортності 

проживання 

населення громади 

14.5. Нанесення та поновлення дорожньої розмітки. 2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Дотримання 

державних 

стандартів, норм,  

правил 

15. Покращення стану 

мереж зовнішнього 

освітлення 

15.1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення. 

Заміна світильників із лампами розжарювання на 

сучасні енергозберігаючі, заміна старих 

електропроводів без ізоляції на самонесучий 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

Бюджет 

сільської 

ради 

Покращення 

безпеки та 

комфортності 

руху, зниження 

аварійності 



ізольований провід тощо особи, що 

найняті за 

угодою 

15.2. Будівництво мереж зовнішнього освітлення та їх 

утримання (у тому числі - оплата електроенергії за 

освітлення вулиць та прибудинкових територій в 

темну пору доби). 

Влаштування зовнішнього освітлення в місцях, де 

воно відсутнє. Перелік місць (вулиць), що потребують 

освітлення визначається окремим рішенням сільської 

ради, яке є доповненням до Програми. 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Покращення 

безпеки та 

комфортності 

руху, зниження 

аварійності  

16. Будівництво, ремонт 

та реконструкція 

об’єктів 

світлофорного 

господарства на 

території громади 

16.1. Проведення обстежень, експертної оцінки, 

виготовлення проектної та кошторисної документації, 

проведення будівельних та ремонтних робіт 

 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Зниження 

аварійності, 

покращення 

безпеки та 

комфортності руху 

17. Експлуатація мереж 

зовнішнього 

освітлення та 

світлофорних 

об’єктів на території 

громади 

17.1. Заміна ламп зовнішнього освітлення та 

пускорегулювальної апаратури в світильниках, ремонт 

(заміна) світильників, розфазування світильників, 

ремонт кабельних ліній, монтаж муфти з’єднувальної, 

вимірювання опору ізоляції кабеля, ремонт та заміна 

запобіжників у ШУ, ремонт ШУ, зняття показників 

лічильників, комплексний ТО та інше 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

належного 

функціонування 

18. Встановлення та 

обслуговування 

дорожніх знаків 

18.1. Встановлення дорожніх знаків проводиться у 

випадку зміни організації дорожнього руху на 

вулично-дорожній мережі та на виконання вимог 

2021 

2022 

Боратинська 

сільська рада, 

КП «Боратин», 

Бюджет 

сільської 

ради 

Дотримання вимог, 

норм, правил 



управління патрульної поліції. 

Обслуговування дорожніх знаків включає в себе 

роботи по заміні дорожніх знаків, які не відповідають 

вимогам ДСТУ, миття дорожніх знаків, вирівнювання 

і фарбування стійок дорожніх знаків тощо 

2023 особи, що 

найняті за 

угодою 

 

19. Покращення стану 

мереж господарсько-

побутової та зливової 

каналізації 

19.1. Будівництво нової, реконструкція і капітальний 

та поточний ремонт існуючої мережі. 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Належна 

експлуатація 

об’єктів та 

елементів 

благоустрою 

19.2. Експлуатація каналізаційних мереж. 

Періодичне очищення оглядових колодязів мережі, 

промивка труб, заміна люків, решіток водоприймачів, 

забезпечення належного технічного стану тощо. 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Належна 

експлуатація 

об’єктів та 

елементів 

благоустрою 

20. Забезпечення 

громадської безпеки 

на території громади 

20.1. Розробка проектно – кошторисної документації, 

технічного завдання на створення системи 

відеоспостереження в населених пунктах громади 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

Бюджет 

сільської 

ради 

Безпечні і 

комфортні умови 

проживання, 

особиста та 



особи, що 

найняті за 

угодою 

 

колективна безпека 

мешканців 

громади; 

підвищення рівня 

контролю за 

дотриманням 

правил 

громадського 

порядку та 

дорожнього руху, 

благоустрою, руху 

громадського 

транспорту; 

ефективна робота 

служб життє-

забезпечення 

20.2. Створення моніторингового центру: (сервер, 

монітори, програмне забезпечення для відеоаналітики, 

інше обладнання та устаткування) 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

особи, що 

найняті за 

угодою 

Бюджет 

сільської 

ради 

 20.3. Закупівля та встановлення вуличних камер 

відеоспостереження, іншого супутнього обладанання 

та матеріалів 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

21. Інші видатки 21.1. Придбання спецтехніки, спецавтотранспорту, 

механізмів для збору, перевезення, перероблення 

твердих побутових відходів, санітарного прибирання 

територій та зимового утримання доріг 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

КП «Боратин», 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Належна 

експлуатація 

об’єктів та 

елементів 

благоустрою, 

дотримання 

санітарних норм 



21.2. Оренда землі, оренда нерухомого майна для 

комунальних потреб громади 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Забезпечення 

функціонування 

об’єктів 

благоустрою, 

дотримання 

санітарних норм, 

правил 

21.3. Придбання багаторічних насаджень (дерев, кущів 

тощо) 

2021 

2022 

2023 

Боратинська 

сільська рада, 

ВКП «Грань», 

особи, що 

найняті за 

угодою 

 

Бюджет 

сільської 

ради 

Дотримання 

санітарних норм, 

правил 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                                                              Сергій Яручик 

 

 

 


