
                                                                                             Додаток № 6 

до рішення Вигодської селищної ради  

від   .03.2023  №___-27 /2023 

 

Звіт про виконання  

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

Вигодської селищної ради на  2021-2025 роки (далі Програма) за 2022 рік 

 

 І. Загальні відомості про Програму  

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Вигодської селищної ради на 2021-2025 роки затверджена 

рішенням  виконавчого комітету  Вигодської селищної ради від 31.05.2022 № 

209. Кінцевий термін виконання Програми – 31 грудня 2025 року. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є покращення роботи у житлово-комунальному 

господарстві та благоустрої населених пунктів Вигодської територільної 

громади. 

 

ІІІ. Основні напрями Програми 

Програмою передбачено такі напрями: 

- забезпечення благоустрою населених пунктів та підтримка комунального 

підприємства Вигодської селищної ради; 

- охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених 

пунктів територіальної громади; 

- забезпечення якісного освітлення вулиць в нічний час  (поточне 

утримання, продовження робіт з влаштування зовнішнього освітлення в тому 

числі з застосуванням енергозберігаючих технологій) та придбання необхідного 

обладнання, засобів та матеріалів;  

- вивезення ТПВ; 

- зимове утримання комунальних доріг; 

- промивка каналізаційних мереж, відкачування та транспортування рідких 

побутових відходів; 

- придбання обладнання довгострокового користування. 
 

ІV. Реалізовані заходи Програми у 2022 році 

Протягом 2022 року реалізовано такі заходи, передбачені Програмою: 

       - забезпечення благоустрою населених пунктів; 

       - проведення озеленення населених пунктів; 

       - організація безперервного та якісного освітлення вулиць в межах населених 

пунктів територіальної громади; 

       - утримання комунальних доріг у зимовий період (очищення від снігу та 

посипання піщано-сольовою сумішшю); 

       - збирання, транспортування, побутових відходів, сміття та нечистот в межах 

населених пунктів територіальної громади; 



 - придбання спеціалізованої техніки (допоміжної) необхідної для залучення 

у роботі житлово-комунального господарства та благоустрою (бензопили, 

бензокосарки, та інші, тощо) та інструментів (матеріалів) для їх обслуговування; 

- придбання паливо-мастильних матеріалів необхідних для реалізації 

заходів та завдань з благоустрою та житлово-комунального господарства; 

- забезпечення заробітної плати працівникам підприємства відповідно до 

штатного розпису  на рівні законодавчо встановлених норм та не допущення 

заборгованості з виплати заробітної плати; 

- впорядкування кладовищ; 

- збереження дієздатності  КП «Вигодський ККП»  та трудового потенціалу. 

 

V.Фінансування Програми  

В 2022 році на виконання заходів, передбачених основними напрямками 

Програми, було направлено 8 272 802,49 грн., в тому числі: 

1) забезпечення благоустрою населених пунктів та підтримка комунального 

підприємства Вигодської селищної ради – 6 535 300, 00 грн.; 

2) охорона, утримання та відновлення зелених насаджень в межах населених 

пунктів територіальної громади – 41 100,00 грн.; 

3) забезпечення якісного освітлення вулиць в нічний час  (поточне утримання, 

продовження робіт з влаштування зовнішнього освітлення, в тому числі із 

застосуванням енергозберігаючих технологій) та придбання необхідного 

обладнання, засобів та матеріалів 398 032,00 грн.;  

4) вивезення ТПВ – 296 556,00 грн.; 

5) зимове утримання комунальних доріг (придбання піщано-сольової суміші – 

236 000,00 грн.; 

6) придбання паливо-мастильних матеріалів необхідних для реалізації заходів 

та завдань з благоустрою та житлово-комунального господарства –            493 

680,00 грн; 

7) придбання матеріалів необхідних для реалізації заходів та завдань з 

благоустрою та житлово-комунального господарства – 272 134,49грн. 
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