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ПРОГРАМА
БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ
ІВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
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ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА
2016-2020 РОКИ

І. МЕТА ПРОГРАМИ:
Проведення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення
стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів та
прилеглих до них територій, організація роботи по впорядкуванню
звалищ, приведення у належний санітарно-екологічний стан
підпорядкованої території.

ІІ.ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ПРОБЛЕМИ
НА РОЗВ»ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА
Благоустрієм території займаються громадяни та підприємства,
що знаходяться на території сільської ради. Найважливішою
проблемою благоустрою є санітарна очистка території сіл.
Недостатні обсяги фінансування є причиною існуючих проблем у
сфері поводження з побутовими відходами.
Вивіз твердих побутових відходів на сьогодні є найболючішою
проблемою. Відсутність в сільській раді транспорту для вивезення
побутових відходів та небажання громадян вивозити самостійно
відходи.
Щорічно проводиться озеленення сіл, очистка існуючих скверів.
Газони та квітники утримуються в належному стані. Території
пам’ятників знаходяться в гарному стані і поновлюються молодими
деревами та кущами.
Освітлення являє собою одну із складових життєзабезпечення
населення. Відсутність освітлення супроводжується відсутністю
комфорту у вечірні та нічні часи, погіршенням умов праці і
відпочинку населення, підвищення рівня травматизму і
правопорушень.
Тому першочергово необхідно проводити роботи по розширенню
мережі вуличного освітлення, встановлення фонарного провода по
вулицям села та впровадженню економічних ламп меншої
потужності, встановленню трьохтарифних лічільників та
автоматизація вмикання-вимикання освітлювальних мереж.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
Кошти спрямовувати на протязі 2016-2020 роки на:
- впорядкування пам”ятників воїнів загиблих в роки ВВв

- придбання вінків
- впорядкування сміттєзвалищ
вивезення сміття
- побілка дерев на прилеглій
території
- проведення озеленення
- санітарна очистка лісосмуг
- вилов безпритульних собак
- впорядкування прибережних
смуг
- очистка доріг від снігу
- виготовлення проектно-кошторсної документації на проведення
поточного ремонту вуличного освітлення по вул.Вишнева,
вул.Широка, вул..Першотравнева в с.Червоне, вул. Центральній,
вул..Молодіжній, вул..Молочній в с.Червона Поляна, вул..Миру,
вул..Павлівська, вул.Гагаріна, вул.Нова в с.Іванівка та с.Жовтневе
та с.Велика Андріївка
З метою забезпечення виконання Програми благоустрою
сільської ради передбачити кошти на реалізую Програми.
Бюджетні призначення для реалізації Програми коригуються в
процесі виконання сільського бюджету та затверджуються рішенням
сільської ради.
В 2016 році направити на виконання Програми кошти в сумі
576300 грн.

Сільський голова

В.М.Задніпровський

