
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
від ______________№________ 

         м. Покровськ 

Про затвердження  

Програми ініціатив мешканців 

м.Покровськ, м.Родинське та  

смт.Шевченко на 2020 рік 

 

З метою поліпшення загального благоустрою міста Покровськ, міста Родинське та 

селища міського типу Шевченко, покращення їхнього естетичного  вигляду, створення умов 

для побуту та відпочинку мешканців та гостей зазначених населених пунктів, підвищення 

рівня благоустрою та утримання прибудинкових територій, розвитку ініціативи, активної 

участі органів самоорганізації населення та жителів  у життєдіяльності своїх будинків, 

вулиць і районів, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про  благоустрій 

населених пунктів» (із змінами та доповненнями), керуючись ст.26, 59, 73 Закону України 

від 21.05.1997 року №280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

   

1. Затвердити Програму ініціатив мешканців м.Покровськ, м.Родинське та 

смт.Шевченко на 2020 рік (додаток 1). 

2. Комунальній установі «Покровський Координаційний Комітет Самоорганізації 

Населення» (Моденко): 

2.1. Розробити графік та організувати проведення громадських слухань Програми 

ініціатив мешканців на всіх виборчих округах у 2020 році. 

2.2. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та висвітлювати хід 

реалізації програми. 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) здійснювати фінансування 

програми за рахунок коштів міського бюджету. 

4. Координацію за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони 

довкілля та благоустрою (Касьян), контроль - на заступника міського голови С.Федорова 
  

 

 

 

 

В.п. міського голови           О. Требушкін 

 
 



 

 
Додаток №1 

до рішення міської ради 

від _____________ № _______ 
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1. Паспорт Програми 

 
Назва Програми: Програма ініціатив мешканців м.Покровськ, 

м.Родинське та смт.Шевченко на 2020 рік - (далі 

Програма) 

Підстава для 

розробки: 

Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» із внесеними до нього 

змінами, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про 

благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього 

змінами 

Термін реалізації: початок - 2020 рік 

закінчення - 2020 рік 

Розробник Програми: Покровська міська рада 

Мета Програми: - забезпечення утримання в належному санітарному стані 

території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових 

алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, 

меморіальних комплексів в парках та скверах міста); 

- очищення та озеленення територій, санітарна очистка; 

- раціональне використання та охорона об’єктів  благоустрою; 

- створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого 

для життєдіяльності людини довкілля. 

Очікувані результати: - поліпшення санітарного та естетичного стану населених 

пунктів; 

- освітлення території населених пунктів відповідно до потреб 

громадян; 

- поліпшення технічного та естетичного стану житлового 

фонду; 

- поступовий ремонт покриття міжквартальних проїздів 

будинків, дворів, вулиць; 

- будівництво та ремонт тротуарів; 

- озеленення об’єктів благоустрою та населених пунктів; 

- забезпечення належних умов відпочинку населення. 

Джерела 

фінансування: 

- кошти державного бюджету; 

- кошти місцевого бюджету; 

- кошти підприємств; 

- інші джерела фінансування, не заборонені чинним 

законодавством. 

Виконавці: - відділи, управління, комунальні підприємства та інші органи 

Покровської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Загальні положення 

 

Покровськ – місто обласного значення, розташоване у західній частині Донецької 

області. В адміністративному підпорядкуванні міста Покровськ знаходяться м.Родинське 

та смт.Шевченко.  

 Впродовж останніх років (починаючи з 2016р.) у зазначених населених пунктах 

проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає прибирання території, вивіз 

твердих побутових відходів, капітальний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, 

капітальний ремонт тротуарів, доріг, площ, а також роботи щодо встановлення дорожніх 

знаків, лавок, контейнерів, урн для збору твердих побутових відходів, ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ, облаштування зупинок, дитячих та спортивних майданчиків, озеленення 

вулиць, ремонт пішохідних тротуарів, інші роботи. 

Ця Програма розроблена з метою подальшого здійснення ефективних і 

комплексних заходів з утримання території м.Покровськ, м.Родинське та смт.Шевченко в 

належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення 

зовнішнього освітлення, технічного обслуговування та поточного ремонту об’єктів 

благоустрою, конструктивів будинків, збереження та модернізації об`єктів загального 

користування. 

Проблеми утримання в належному стані території міста, її озеленення, відновлення 

об`єктів благоустрою потребують програмного вирішення. 

 

3. Мета Програми 

 

Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному стані 

території населених пунктів (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, 

малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах 

міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання 

та охорона об’єктів  благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Реалізація цих заходів планується за 

рахунок залучення до необхідних сфер життєдіяльності небайдужих та ініціативних 

громадян, налагоджування їх діалогу з депутатами своїх виборчих округів, квартальних, 

старших будинків тощо. Завдяки цьому у мешканців сформується розуміння своєї 

значущості у житті округу, вулиці, будинку, а після реалізації їхніх пріоритетних питань 

з’явиться небайдужість та збільшиться мотивація у подальшій аналогічній діяльності. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації Програми. 

 

Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання містобудівних, 

архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних 

заходів, які дадуть змогу забезпечити комплексний благоустрій території кожного 

виборчого округу та сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме, щодо:  

- дотримання Правил благоустрою міста;  

- проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів благоустрою міста; 

- затвердження схеми санітарної очистки; 

- підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою; 

-захисту об'єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, 

збереження їхніх функцій та якості; 

- благоустрою пам'яток культурної та історичної спадщини; 

- встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху; 

- залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою; 

- навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію 

участі населення у сфері благоустрою;  



 

- систематичного висвітлювання в засобах масової інформації проблемних питань та 

шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою міста; 

- утримання вулично-дорожньої мережі та паркування транспортних засобів; 

- належного ремонту і утримання вулично-дорожньої мережі міста; 

- улаштування та належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах міста; 

- належного утримання зупинок міського транспорту; 

- облаштування та належного утримання відповідно до законодавства майданчиків для 

паркування транспортних засобів; 

- належного утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього 

освітлення населених пунктів; 

- капітального ремонту багатоквартирних будинків з використанням сучасних 

енергозберігаючих технологій, поточний ремонт житлового фонду; 

- утримання зелених насаджень; 

- відновлення клумб, газонів, квітників; 

- санітарного очищення від стихійних сміттєзвалищ. 

 

5. Механізм реалізації Програми 

 

Для благоустрою та забезпечення задоволення потреб кожного з 36 виборчих 

округів на рік виділяється 1 (один) мільйон гривень. 

5.1.  Ініціативна група мешканців/мешканець подають до 15 лютого кожного поточного 

року (включно) до КУ «Покровський Координаційний Комітет Самоорганізації 

Населення» або до «Контакт-центру» Покровської міської ради заяву з чітко 

сформульованим питанням щодо робіт, які на їхню думку є пріоритетними для виконання 

у поточному році.  

5.2.  В період з 16 лютого до 31 березня кожного року відповідальними відділами 

відбувається приблизний розрахунок кошторису по кожній отриманій заяві. Ця 

інформація формується по кожному виборчому округу окремо та передається для 

узагальнення і систематизації до КУ «Покровський Координаційний Комітет 

Самоорганізації Населення», яка, в свою чергу формує графіки громадських слухань 

Програми та доводить цю інформацію до відома громадськості шляхом її освітлення в 

ЗМІ, на сайті міської ради тощо.  

5.3. Починаючи з 1 квітня кожного року і до 1 серпня КУ «Покровський 

Координаційний Комітет Самоорганізації Населення» організовує проведення 

громадських слухань Програми ініціатив мешканців з оголошенням кожного питання і 

очікуваної вартості його реалізації відповідно до отриманих і опрацьованих заяв 

громадян. За кожне питання мешканці голосують на загальних зборах шляхом відкритого 

голосування, а рішення приймається відповідно до більшості отриманих голосів. 

Голосування триває до формування очікуваної вартості робіт/послуг і товарів на загальну 

суму 1 (один) мільйон гривень на кожний виборчий округ. Результати голосування 

оформлюються протоколом із розрахунку по одному екземпляру кожному з очікуваних 

виконавців (замовників) робіт/послуг (товарів). 

5.4.  Питання мешканців, які не набрали достатньої кількості голосів і не потрапили до 

списку пріоритетних, в автоматичному порядку переносяться на розгляд Програми 

ініціатив мешканців в наступному році. 

 

6. Очікувані результати 

 

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників: 

- поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів; 

- освітлення території населених пунктів відповідно до потреб громадян; 

- поліпшення технічного та естетичного стану житлового фонду; 

- поступовий ремонт покриття міжквартальних проїздів будинків, дворів, вулиць; 

- будівництво та ремонт тротуарів; 



 

- озеленення об’єктів благоустрою та населених пунктів; 

- забезпечення належних умов відпочинку населення. 

 

 

 

7. Фінансове забезпечення Програми 

 

     7.1 Фінансування Програми здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету, 

державного бюджету, кошти підприємств, інших джерел, що не заборонені чинним 

законодавством. 

7.2. У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення, 

доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів 

Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету. 

 

 

В.п.міського голови                                                                                                 О. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про затвердження  

Програми ініціатив мешканців 

м.Покровськ, м.Родинське та  

смт.Шевченко на 2020 рік 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: КУ «ПККСН» 

 

Начальник КУ «ПККСН»    А. Моденко 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови    С. Федоров 

 

 

Заступник міського голови    І.Телесова 

 

 

В.о.начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності  міської ради  

та її виконавчих органів  Т.Білецька 

 

В.о.начальника відділу з  

організаційної роботи  

міської ради                                                                                 Т.Балюк 

 

Голова постійної комісії з питань  

житлово-комунального господарства,   

комунальної власності, екології,  

охорони довкілля та благоустрою   М. Касьян 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

планування, фінансів, бюджету,  

соціально-економічного розвитку  

міста, інвестиційної діяльності,  

розвитку підприємництва  В. Стародуб   

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 О. Требушкін 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради   

 

Про затвердження  

Програми ініціатив мешканців 

м.Покровськ, м.Родинське та  

смт.Шевченко на 2020 рік 

 

 З метою поліпшення загального благоустрою міста Покровськ, міста Родинське та 

селища міського типу Шевченко, покращення їхнього естетичного  вигляду, створення 

умов для побуту та відпочинку мешканців та гостей зазначених населених пунктів, 

підвищення рівня благоустрою та утримання прибудинкових територій, розвитку 

ініціативи, активної участі органів самоорганізації населення та жителів  у 

життєдіяльності своїх будинків, вулиць і районів пропонується прийняти дане рішення, 

яким буде затверджено Програму ініціатив мешканців м.Покровськ, м.Родинське та 

смт.Шевченко на 2020р. 

 

 

Начальник КУ «ПККСН»           А.Моденко 
 


