
АРЦИЗЬКА  МІСЬКА   РАДА 

                                              ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради  

від 24 грудня 2020 року № 68-VIII «Про затвердження  програми  

«Благоустрій територій населених пунктів Арцизької міської  

територіальної громади»  на  2021 рік» 
 

 

         Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення Арцизької міської 

ради від  20 серпня  2021 року №623-VIII  «Про внесення змін  та доповнень  до 

рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 року №68-VIII «Про 
затвердження  програми  «Благоустрій територій населених пунктів Арцизької 

міської територіальної громади»  на  2021 рік»», Арцизька міська рада  

  

 
ВИРІШИЛА: 

        1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від 24 

грудня 2020 року № 68-VIII «Про затвердження  програми  «Благоустрій територій  
населених пунктів Арцизької міської територіальної громади»  на  2021 рік», а 

саме: 

        1.1.Продовжити термін дії Програми «Благоустрій територій населених 

пунктів Арцизької міської територіальної громади» (далі – Програма) на 2022 рік. 
        1.2. У Програмі слова та цифри  «на 2021 рік» замінити словами та цифрами 

«на 2021-2022 роки». 

        1.3. Викласти Програму у новій редакції (додається). 
        2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

інвестиційної діяльності та з питань промисловості, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери послуг. 
 

 

 
 

 Проєкт рішення підготовлений

 відділом капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та 

благоустрою Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 



Додаток 

до проекту   рішення Арцизької міської ради 

                                                                          
 

 

Програма 

«Благоустрій територій населених пунктів Арцизької міської територіальної 

громади» на 2021-2022 роки 

 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення Програми 

Відділ капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою 

Арцизької міської ради 

2. Розробник Програми 

Відділ капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою 

Арцизької міської ради 

3. Співрозробники Програми 
КП «Благоустрій», КП «Комфорт-16» 

4. Відповідальний виконавець Програми 
Арцизька міська рада 

 

5. 
Учасники Програми (виконавці 

заходів) 

Арцизька міська рада, 

КП «Благоустрій», КП «Комфорт-16»,  

КП «Новоіванівське» 

6. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки 

7. Етапи виконання Програми 2021-2022 роки 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми:  

(тис. грн.) 

36771,8 

У тому числі: 

Коштів державного бюджету: 

Кошти обласного бюджету 

Коштів міського бюджету: 

Інші джерела: 

 

 

0 

1107,1 

35664,7 

0 

 

2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності  

її розв'язання програмним методом 

     Утримання в належному стані територій населених пунктів громади є одним з основних 

напрямків діяльності органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм підприємств. 

Згідно Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», благоустрій населених пунктів – 

це 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 здійснюються на 

території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та 



охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності 

людини довкілля.  

     Враховуючи викладене діяльність з благоустрою можна умовно поділити на наступні галузі: 

- Інженерний захист; 

- Озеленення територій; 

- Санітарне очищення; 

- Утримання вулично-дорожніх мереж; 

- Освітлення об’єктів благоустрою; 

- Утримання кладовищ та місць поховань; 

- Поводження з безпритульними тваринами; 

- Благоустрій та прикрашання населених пунктів до свят 

- Утримання інших елементів благоустрою. 

     У кожній галузі ряд проблем, які накопичились при експлуатації об’єктів благоустрою, 

потребують вирішення для підтримання сприятливих умов соціального, санітарного, 

культурного та безпечного благополуччя населення. 

     Дана програма спрямована на вирішення поставлених завдань при найбільш ефективному 

використанні коштів.  

     Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух», «Про автомобільні 

дороги», «Про відходи», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний 

світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», «Про поховання та похоронну справу», «Про рекламу» та 

ін. нормативних актів у сфері благоустрою населених пунктів.  

3. Мета програми 

     Дана Програма розроблена з метою забезпечення утримання в належному стані території 

населених пунктів Арцизької міської територіальної громади, проведення комплексу заходів з 

благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності 

людини довкілля. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 

     Проблеми благоустрою можуть бути вирішені шляхом виконання першочергових заходів та 

поточної роботи підприємств, відповідальних за підтримання благоустрою на територіях 

населених пунктів.  

5. Строки та етапи виконання програми 

     Строк виконання Програми визначений впродовж 2021-2022 років. 

6. Напрям діяльності, завдання та заходи програми 

     Основні напрями діяльності спрямовані на забезпечення утримання територій населених 

пунктів Арцизької територіальної громади у благополучному санітарному, безпечному та 

естетичному стані.  

     Інженерний захист передбачає виконання комплексу заходів з боротьби з підтопленням та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій стихійного характеру.  



     Зелені насадження на територіях населених пунктів потребують періодичної санітарної 

обрізки, замість видалених необхідна посадка нових зелених насаджень. Необхідне заміщення 

старих і алергенних порід дерев. 

     Санітарне очищення територій передбачає створення умов для запровадження роздільного 

збору ТПВ, сортування сміття, покращення санітарного стану на об’єктах благоустрою.  

     Вулично-дорожні мережі, до яких входять вулиці, дороги, внутрішньоквартальні та інші 

проїзди, тротуари, пішохідні доріжки, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та 

майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, 

технічними засобами організації дорожнього руху, потребують своєчасного поточного ремонту, 

заміну пошкоджених дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості транспортних 

засобів та ін. 

     Освітлення об’єктів благоустрою, що включає вуличне освітлення, ілюмінацію об’єктів 

благоустрою під час свят, потребує створення резерву освітлювальних приладів для 

невідкладного поточного ремонту мереж вуличного освітлення. 

     Утримання кладовищ включає комплекс робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг, 

озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та здійснення інших заходів, спрямованих на 

поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення естетичного вигляду. 

     Контроль чисельності безпритульних тварин включає ряд заходів зі зменшення загрози від 

безхазяйних тварин та створення сприятливих умов для їх утримання.  

     Утримання інших елементів благоустрою включає поточний ремонт таких елементів як лави 

у парках та скверах, елементів дитячих та спортивних майданчиків, огорож, арок та ін. 

Придбання основних засобів та капітальні ремонти об’єктів благоустрою. 

Напрями діяльності, завдання та заходи місцевої цільової програми благоустрою 

територій населених пунктів Арцизької міської територіальної громади на 2021-2022 роки 

Пріоритетн

і завдання  

Заходи Строки 

виконання 

Виконавець заходів Джерела 

фінансува

ння 

Очікувані 

результати 

1. Інженерний захист 

Підготовка 

мереж 

збору та 

відведення 

дощових 

вод 

Розчищення 

відкритих зливових 

каналів від намивів 

та мулу 

Травень, 

жовтень 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій» Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Збільшення 

водовідвідної 

спроможності 

мереж дощових 

каналів 

Збирання та вивіз 

розчищеного мулу 

Травень, 

жовтень 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій» Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

санітарного 

стану та 

естетичного 

вигляду 

Проведення 

капітальних 

ремонтів дощової 

каналізації, каналу 

відводу дощової 

води  

Протягом 

2021-2022 

рр. 

Арцизька міська 

рада, КП 

«Благоустрій» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Збільшення 

водовідвідної 

спроможності 

мереж дощових 

каналів 

2. Озеленення територій 

Утримання Видалення Протягом КП «Благоустрій», Міський Зменшення 



зелених 

насаджень 

сухостійних та 

аварійнонебезпечних 

дерев 

2021-2022 

рр. 

КП «Комфорт-16» бюджет, 

інші 

джерела 

випадків 

падіння дерев 

Санітарне та 

формувальне 

обрізання крон дерев 

Травень-

жовтень 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Зменшення 

випадків 

падіння дерев, 

покращення 

естетичного 

вигляду парків 

Видалення 

самосійних 

порослевих дерев 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Попередження 

заростання 

територій 

загального 

користування 

Висадження зелених 

насаджень 

І, ІV 

квартал 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Створення 

зелених 

осередків, 

покращення 

мікроклімату, 

очищення 

повітря  

Утримання клумб та 

газонів 

постійно КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

естетичного 

вигляду 

населених 

пунктів 

3. Санітарне очищення 

Оформлен

ня 

документа

ції з 

поводженн

я з 

відходами 

 

Оновлення 

паспортів місць 

видалення відходів 

Березень-

квітень 

2021 р. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт 16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Забезпечення 

подальшого 

функціонуванн

я полігонів 

ТПВ 

Розробка схеми 

санітарного 

очищення населених 

пунктів 

2021 р. Виконавчий 

комітет 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Оптимізація 

часу та витрат 

на вивезення 

ТПВ 

Організація 

роботи 

МВВ та 

удосконале

ння 

інфраструк

тури 

полігонів 

Огородження 

території МВВ та її 

озеленення 

Червень 

2021 р. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Запобігання 

рознесення 

сміття на 

навколишні 

території  

Освітлення території 

МВВ  та 

встановлення 

відеоспостереження 

Липень 

2021 р. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Запобігання 

неконтрольова

ному скиданню 

сміття 

Облаштування 

під’їзних шляхів до 

МВВ 

Серпень 

2021 р. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Забезпечення 

транспортної 

доступності 

Впровадже

ння 

сортування 

та 

роздільног

о збору 

Придбання та 

налагодження 

роботи сортувальної 

лінії 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

 

Зменшення 

обсягів 

відходів 

шляхом 

вилучення з їх 

складу Облаштування 2021-2022 КП «Благоустрій», Міський 



ТПВ контейнерних 

майданчиків 

контейнерами для 

роздільного збору 

сміття 

рр. КП «Комфорт-16» бюджет, 

інші 

джерела 

 

вторинної 

сировини 

Придбання 

сміттєзбиральної 

техніки 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Вдосконалення 

процесу вивозу 

відходів 

Встановлення урн 

для сміття на 

територіях 

загального 

користування 

Постійно КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

 

Підтримання 

чистоти у 

громадських 

місцях 

Очищення 

територій 

від ТПВ 

Ліквідація стихійних 

звалищ 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16», 

КП 

«Новоіванівське» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

санітарного 

стану  

Прибирання місць 

загального 

користування 

Постійно КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16»,  

КП 

«Новоїванівське» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Підтримання 

чистоти у 

громадських 

місцях 

4. Утримання вулично-дорожніх мереж 

Утримання 

вулиць, 

тротуарів, 

парків, 

скверів 

Підмітання та 

прибирання 

території 

постійно КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16», 

КП 

«Новоіванівське» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Поліпшення 

санітарного 

стану 

Розчищення 

вулично-дорожньої 

мережі від наметів 

снігу 

взимку КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16»  

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Забезпечення 

транспортної 

доступності 

Посипання піском та 

сіллю тротуарів, 

доріг та ін. при 

ожеледиці 

взимку КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Забезпечення 

безпеки 

дорожнього 

руху при 

ожеледиці 

Утримання 

технічних 

засобів 

дорожньог

о руху 

Оновлення старих 

дорожніх знаків та 

встановлення нових 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Забезпечення 

безпеки 

дорожнього 

руху 

Ремонт та 

встановлення нових 

засобів примусового 

зниження швидкості  

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Підвищення 

безпеки 

пішохідів 

Нанесення 

дорожньої розмітки 

Червень-

вересень 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Забезпечення 

безпеки 

дорожнього 

руху 

Поточний 

ремонт 

покриття 

вулиць та 

тротуарів; 

Поточний ремонт 

дорожнього 

покриття вулиць, 

міжбудинкових 

проїздів 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

Арцизька міська 

рада, 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Забезпечення 

безпеки 

дорожнього 

руху 

Поточний ремонт 

тротуарів, площ 

Протягом 

2021-2022 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

Поліпшення 

естетичного 



рр. інші 

джерела 

вигляду 

5. Освітлення об’єктів благоустрою 

Утримання 

та 

капітальни

й ремонт 

вуличного 

освітлення 

Створення резерву 

освітлювальних 

приладів 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Сприяння 

оперативному 

виконанню 

аварійно-

відновлюваних 

робіт 

Поточна заміна 

ламп, які вийшли з 

ладу 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

Арцизька міська 

рада, 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

безпеки 

громадян  

Заміна аварійних 

опор вуличного 

освітлення 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

Арцизька міська 

рада, КП 

«Благоустрій», КП 

«Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Запобігання 

виникнення 

аварійних 

ситуацій 

Демонтаж табличок, 

вивісок, вказівників 

та ін. елементів з 

опор вуличного 

освітлення 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

естетичного 

вигляду, 

збільшення 

безпеки 

дорожнього 

руху 

Проведення 

капітального 

ремонту вуличного 

освітлення 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

Арцизька міська 

рада, КП 

«Благоустрій», КП 

«Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

безпеки 

громадян, 

дорожнього 

руху 

Ілюмінація 

об’єктів 

благоустро

ю під час 

свят  

Придбання та 

монтаж  

Перед 

святами 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

естетичного 

стану 

6. Утримання кладовищ та місць поховань 

Санітарне 

очищення 

кладовищ 

Вивезення сміття з 

територій кладовищ 

Квітень, 

серпень, 

листопад 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

санітарного 

стану 

кладовищ 

Організація 

майданчиків для 

сміття 

Квітень 

2021 р.  

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення та 

підтримання 

санітарного 

стану 

Огородження 

територій кладовищ 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Поліпшення 

естетичного 

стану 

кладовищ 

Озелененн

я кладовищ 

Вирубування 

порослевих, 

аварійних, 

сухостійних дерев на 

територіях кладовищ 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Поліпшення 

естетичного 

стану 

кладовищ,  

Висаджування 

дерев, кущів, 

квітників 

Квітень  

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

регулювання 

мікроклімату 



джерела 

7. Регулювання чисельності безпритульних тварин 

Зменшення 

чисельност

і 

безхазяйни

х тварин 

Відлов безхазяйних 

тварин 

Постійно  КП «Благоустрій» Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Контроль 

чисельності та 

здоров’я 

безпритульних 

тварин 

Стерилізація тварин Постійно  КП «Благоустрій»  Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Зменшення 

чисельності 

безпритульних 

тварин 

Утримання тварин Постійно  КП «Благоустрій» Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Створення 

гуманних умов 

8. Благоустрій та прикрашання населених пунктів до свят 

Прикрашан

ня 

населених 

пунктів  

Придбання та 

встановлення 

святкових банерів 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

естетичного 

вигляду на 

свята 

Декорування вулиць Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

естетичного 

вигляду на 

свята 

9. Утримання інших елементів благоустрою 

Утримання 

елементів 

парків, 

скверів 

Поточний ремонт та 

фарбування лав, 

огорож 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Покращення 

естетичного 

стану об’єктів 

благоустрою 

Відновлення, 

придбання та 

встановлення 

скульптур та 

пам’ятників 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Збереження 

культурних 

пам’яток  

Утримання 

дитячих та 

спортивних 

майданчикі

в 

Поточний ремонт 

елементів дитячих 

майданчиків 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

КП «Благоустрій», 

КП «Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Забезпечення 

безпеки дітей 

Поточний та 

капітальний ремонт 

спортивних 

майданчиків 

Протягом 

2021-2022 

рр. 

Арцизька міська 

рада, КП 

«Благоустрій», КП 

«Комфорт-16» 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

Забезпечення 

безпеки 

користувачів 

7. Ресурсне забезпечення  програми 

     Фінансування Програми  здійснюватиметься за рахунок коштів  міського бюджету,  інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством, в межах фінансових можливостей бюджету. 

Ресурсне забезпечення Програми може бути змінено рішеннями Арцизької міської ради.  

     Відповідальним виконавцем  є  Арцизька міська рада – головний розпорядник бюджетних 

коштів.  Виконавці заходів  Програми – Арцизька міська рада, КП “Благоустрій”, КП 

«Комфорт-16», КП «Новоіванівське» - одержувачі бюджетних коштів. 

 

 



Джерела 

фінансування 

 

Орієнтовний обсяг 

фінансування, 

тис. грн 

У тому числі за роками, 

тис. грн 

 

2021 р. 

 

2022 р. 

Державний  бюджет - - - 

Обласний бюджет 1107,1 1107,1 - 

Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади 
35664,7 17933,0 17731,7 

Інші джерела 

 
- - - 

Усього 37040,1 19040,1 17731,7 

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми 

     Управляння та контроль за ходом виконання програми здійснює виконавчий комітет  

Арцизької міської ради.   

     Комунальні підприємства (КП «Благоустрій», КП «Комфорт-16», КП «Новоіванівське») що 

півроку готують та подають на засідання виконавчого комітету та за підсумками року на 

розгляд сесії міської ради звіти про стан  виконання Програми наростаючим підсумком. 

   Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів Програми 

здійснюється відділом  ЖКГ, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою 

щомісячно. 

     Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання 

Програми, здійснюється у встановленому законом порядку. 

9. Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності 

     Реалізація заходів Програми дозволить досягти наступних результатів: 

- поліпшення санітарного та естетичного стану; 

- поліпшення безпечності громадян; 

- поліпшення безпеки всіх учасників дорожнього руху; 

- зниження рівня шуму та забруднення атмосферного повітря; 

- покращення мікроклімату та умов життєдіяльності населення; 

- вирішення загальних питань з благоустрою; 

- підвищення якості утримання, обслуговування та ремонту об'єктів благоустрою;  

- підвищення ефективності функціонування підприємств комунального господарства;  

- економія енергоресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         Додаток 1  

                                                                                                                                         до Програми 

 

Фінансування заходів по Програмі 

на 2021-2022 роки 

 

№ 

п/п 

Виконавець заходу Джерела фінансування Об'єм 

фінансування,  

усього тис.грн. 

Етапи фінансування 

2021 рік 2022 рік 

1 

КП «Новоіванівське»  

с.Нова Іванівка 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

232,0 232,0 - 

2 
КП «Комфорт-16» 

с.Задунаївка 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

9389,0 5048,7 4340,3 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

575,0 135,0 440,0 

3 
КП «Благоустрій» 

м.Арциз 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

20343,4 10202,0 10141,4 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

570,0 160,0 410,0 

4 Арцизька міська рада  

Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади  
4555,3 2155,3 2400,0 

Обласний бюджет 1107,1 1107,1 - 

 Разом: 36771,8 19040,1 17731,7 

 

 
 
 


