


                   Додаток
 до рішення міської ради
 від ______________2017р. 
№   ______________

8. Фінансове забезпечення програми

Згідно  ст..36.  Закону  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»  фінансування
заходів з благоустрою міста здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а
також  за  рахунок  пайових  внесків  власників  тимчасових  споруд,  розміщених  на  території
об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування. 

Заходи з благоустрою можуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету,
місцевих  бюджетів,  коштів  підприємств,  установ,  організацій,  добровільних  внесків
юридичних осіб та громадян  інших джерел передбачених законом.

№
п/п

Найменування заходів
Орієнтовний обсяг фінансування,

млн.грн. Відповідальний за
виконання

Всього 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Проведення конкурсів на 
виготовлення схем 
(ескізів) благоустрою, 
озеленення територій

0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Управління
містобудування та

архітектури
Департамент

житлово-
комунального
господарства

2.
Проведення місцевих 
архітектурних конкурсів 
на кращі ескізні проекти

0,3 - 0,3 - - - Управління
містобудування та

архітектури

1.Парки

1.
Проведення 
інвентаризації та обліку 
елементів благоустрою

0,02 0,02 - - - -

Департамент
житлово-

комунального
господарства,

Відділ з питань
фізичної культури та

спорту

2.

Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації та 
виконання робіт

55 15 10 10 10

Департамент
житлово-

комунального
господарства,

Відділ капітального
будівництва

2. Пам'ятки культурної та історичної спадщини

1.
Проведення технічного 
обстеження 

0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Відділ культури і

туризму



2

2.

Придбання охоронних 
дощок для розміщення на 
фасадах пам’яток 
архітектури

0,5 0,3 0,2 - - -

Відділ культури і
туризму

3.

Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації та 
виконання робіт 

350 70 70 70 70 70

Відділ культури і
туризму

Відділ капітального
будівництва

3. Майдани, площі, бульвари, проспекти

1. Розроблення 
(відшкодування) схем 
комплексного 
благоустрою

1,5 0,5 0,5 0,5 - -

Управління
містобудування та

архітектури

2. Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації та 
виконання робіт

130 20 25 30 35 20

Департамент
житлово-

комунального
господарства,

Відділ капітального
будівництва

3. Виготовлення перед 
проектних ескізних  схем

1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Департамент
житлово-

комунального
господарства,

Відділ капітального
будівництва  

4. Вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки

1. Розробка транспортної 
схеми міста

0,5 0,5 - - - -

Департамент
житлово-

комунального
господарства,

Відділ транспорту та
зв’язку

2. Розробка схеми 
організації дорожнього 
руху

0,5 0,5 - - - -
Департамент

житлово-
комунального
господарства

3. Проведення 
інвентаризації 
інженерних мереж 
зливової каналізації

0,4 0,4 - - - -

Департамент
житлово-

комунального
господарства

4. Проведення 
інвентаризації та обліку 
елементів благоустрою

0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Департамент
житлово-

комунального
господарства

5. Розроблення 
(відшкодування) схем 
комплексного 
благоустрою

0,64 0,15 0,15 0,12 0,12 0,1

Управління
містобудування та

архітектури
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6. Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації та 
виконання робіт

500 100 100 100 100 100

Департамент
житлово-

комунального
господарства,

Відділ капітального
будівництва

7. Виготовлення перед 
проектних ескізних  схем

1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Департамент
житлово-

комунального
господарства,

Відділ капітального
будівництва  

5. Пляжі

1. Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації та 
виконання робіт

10,0 5,0 5,0 - - -

6. Кладовища

1. Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації та 
виконання робіт

12,0 0,5 10,0 0,5 0,5 0,5

Департамент
житлово-

комунального
господарства

7. Прибудинкові території

1. Проведення 
інвентаризації та обліку 
елементів благоустрою 0,02 0,01 0,01 - - -

Департамент
житлово-

комунального
господарства 

Відділ з питань
фізичної культури та

спорту
2. Виготовлення перед 

проектних ескізних  схем 
комплексного 
благоустрою

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Управління
містобудування та

архітектури,
Департамент

житлово-
комунального
господарства

3. Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації та 
виконання робіт

165,0 25,0 30,0 35,0 35,0 40,0

Департамент
житлово-

комунального
господарства,

Відділ капітального
будівництва

Всього: 692,56

Секретар міської ради                                                                                Б.М. Смуток                       


