НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять друга сесія сьомого скликання
«12» квітня 2018 року

№1064

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення сільської
ради від 21 грудня 2017 року № 962 «Про
затвердження Програм Новопетрівської
сільської ради на 2018 рік»
Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету,
комунального майна та розвитку інфраструктури села
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Рішення № 962 від 21.12.2017 року «Про затвердження Програм Новопетрівської
сільської ради на 2018 рік» доповнити програмами:
14. «Програма розвиток дорожньої інфраструктури села Нові Петрівці на 2018 рік»,
додається;
15. «Програма підтримки та розвитку Новопетрівського сільського будинку культури на
2018 рік», додається;
16. «Програма безпечне село на 2018 роки», додається;
17. «Програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів у Вишгородському районі Київської області на 2018 рік».
2. Додаток №2 до рішення Новопетрівської сільської ради від 21.12.2017 року № 962
«Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства села Нові
Петрівці на 2018 рік» доповнити та викласти в новій редакції, додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з
питань бюджету, комунального майна та розвитку інфраструктури села та на комісію з
питань освіти, культури, медицини, спорту, історичної спадщини та духовності.

Сільський голова

Р.М.Старенький

Додаток №14
до рішення сільської ради
№ 1064 від 12.04.2018 року

Програма
«Розвиток дорожньої інфраструктури села Нові Петрівці
в 2018 році.»
1.

Ініціатор розроблення
програми

Сільська рада

2.

Розробник програми

Виконавчий апарат сільської ради

3.

Відповідальний виконавець
програми

Виконавчий комітет сільської ради

4.

Законодавча база
розроблення програми

Закони України «Про автомобільні дороги», «Про
дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства
України»,
постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994
р.
№ 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів, правил користування ними та охорони»,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5.

Підстава для розроблення
Програми

Необхідність поліпшення транспортно-експлуатаційного
стану мережі доріг загального користування, у тому числі
місцевого значення та вулиць і доріг комунальної
власності Новопетрівської сільської ради

6.

Мета і основні завдання
Програми

Збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного
стану наявної мережі доріг загального користування, у
тому числі місцевого значення та вулиць і доріг
комунальної власності в селі Нові Петрівці з доведенням
термінів
експлуатації
дорожнього
покриття
до
міжремонтних термінів

7.

Основні заходи Програми

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
доріг загального користування та споруд на них,
забезпечення безперервності
асфальтування доріг
комунальної власності, проведення капітальних та
поточних ремонтних робіт доріг.

8.

Строки реалізації Програми

2018 рік

9.

Фінансове забезпечення
Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не
заборонених чинним законодавством

12.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми,
тис. грн.

1963,70 тис. грн.
В межах щорічних кошторисних призначень

7.1

В тому числі бюджетних
коштів:

1963,70 тис. грн.

- з них коштів сільського
бюджету

1963,70 тис. грн.

- позабюджетні кошти

-

Основні джерела
фінансування програми

Сільський бюджет

8

1.Загальні положення
Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства,
соціальний розвиток суспільства. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується
рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та
надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю.
Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є
суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.
Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та
пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки
держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої
галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі
дорожнього господарства.
Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про
певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт
порівняно з нормативними потребами.
Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні
дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела
фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та
охорони».
2.Мета Програми.
2.1.Метою Програми є:
- покращення стану вулиць та доріг комунальної власності за рахунок коштів
сільського бюджету, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток
територіальної громади села Нові Петрівці;
- збереження наявної мережі заасфальтованих доріг загального користування з
доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього
руху на території Новопетрівської сільської ради;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у селі;
- покращення соціально-економічного розвитку Новопетрівської сільської ради,
збільшення інвестиційної привабливості за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту
та утримання вулиць і доріг комунальної власності територіальної громади
Новопетрівської сільської ради;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва,
підприємств, установ Новопетрівської сільської ради незалежно від форм власності
шляхом покращення якості шляхів сполучення.
3.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
3.1.Державне управління автомобільними дорогами загального користування
здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи
управління на місцях – філії Служби автомобільних доріг.
3.2.Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших
населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у
віданні яких вони знаходяться.
3.3.Протяжність мережі доріг загального користування
Новопетрівської
сільської ради становить 82 450 м.
3.4.Критеріями стратегії розвитку дорожної інфраструктури на території
Новопетрівської сільської ради на 2018 рік є:
- збереження мережі дорожної інфраструктури;
- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху.
4.Перелік завдань і заходів Програми
4.1.Основними завданнями програми є:
- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на території
Новопетрівської сільської ради;
- досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг комунальної
власності;
- впорядкування дорожнього руху на території Новопетрівської сільської ради.
5.Очікувані результати виконання Програми
5.1.Виконання Програми забезпечить:
- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;
- виконання заходів з безпеки дорожнього руху;
- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках
шляхом проведення на них ремонтних робіт;
- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;
- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;
- раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення
коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної
власності.
5.2.Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж територіальної громади
села Нові Петрівці, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку
Новопетрівської сільської ради в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме
залученню нових інвестицій у громаду, дозволить розвиватися діючим підприємствам,
створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне
проживання, роботу і відпочинок мешканців села.

6.Фінансування Програми.

6.1.Головний розпорядник коштів – Новопетрівська сільська рада
Вишгородського району Київської області в межах бюджетних призначень передбачає
кошти на фінансування Програми.
Заходи Програми утримання та розвиток інфраструктури доріг Новопетрівської
сільської ради на 2018 рік
№
п/п

Найменування заходів

1
2

Послуги по грейдеруванню та коткуванню доріг села
Утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху ( дорожніх
знаків, дорожгьої розмітки , тощо)
Ямковий ремонт доріг по вулицях: Островського, Межигірська,
Ново-Київська, 1-го Травня, Старосільська, Шевченка, Князя
Святослава, Горького, Європейська, Вишгородська, Богдана, Лесі
Українки, Садова.
По провулкам: 1-го Травня, Соборний, Пушкіна.
Поточний ремонт дорожного покриття від вул.Межигірська, №70
до вулиці Островського, №1
Поточний ремонт дороги від будинку №21-а по вул. Ватутіна до
вул. 1-го Травня, 52
Поточний ремонт дороги вздовж сільського кладовища по вулиці
Вишгородська
Проведення поточнього середнього ремонту дороги Р-02 КиївІванків-Овруч (вул.Свято-Покровська)
Капітальний ремонт дороги по пров. між вул.Спаською та
вул.Валківською. (загальна вартість 661,402 тис.грн. З сільського
бюджету 15% як співфінансування, 85% з державного)
Капітальний ремонт дороги по пров.Корольова (загальна вартість
1654,350 тис.грн. З сільського бюджету 15% як співфінансування,
85% з державного)
Поточний ремонт дорожнього покриття від вул. 1-го Травня,
№94-96 до перехрестя з вулицею Ватутіна
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишневій (від вул.
Соборна)
Поточний ремонт дорожнього покриття від вул.Лермонтва №29 до
вул. Преображенська
Всього

3

4
5
6
7
8

9

10
11
12

Сума
(тис.
грн.)
110,00
190,00
199,20

196,80
194,50
172,50
65,00
99,20

248,20

198,90
199,80
89,60
1963,70

6.4.Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утриманням вулиць і
доріг комунальної власності Новопетрівської сільської ради. Доцільність заходів є
обґрунтованими. Програма потребує залучення коштів Державного, місцевого бюджету
та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток № 15
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 12.04.2018 року № 1064
ПРОГРАМА
«Підтримка та розвитку Новопетрівського сільського будинку культури
на 2018 рік»

•
•
•

Програма «Підтримки та розвитку Новопетрівського сільського будинку культури
на 2018 рік» (далі – Програма) підготовлена відповідно до Конституції України, Законів
України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державні цільові програми",
"Про культуру" і має на меті сприяти розвиткові культури в сільській місцевості.
1.Загальні положення
Українське село є носієм духовного багатства та зберігає традиції народу України.
Актуальність розроблення та прийняття Програми зумовлена потребою в невідкладному
вжитті заходів для підтримки й розвитку культури в сільській місцевості. Заклади
культури в сільській місцевості є однією з важливих складових культури, що відіграють
важливу роль у збереженні національної самобутності, формуванні духовних та
естетичних цінностей суспільства.
Законодавством України створені відповідні умови для розвитку закладів культури
в сільській місцевості. Передумовою вирішення проблем їхнього розвитку є
напрацювання та реалізація цієї Програми, яка передбачає систему заходів, спрямованих
на покращення обслуговування населення в сільській місцевості в сучасних умовах.
На території Новопетрівської сільської ради знаходиться Новопетрівський
сільський будинок культури .
Працівники закладу, за допомогою аматорів, учасників художньої самодіяльності,
проводять різні масові заходи. До культурних заходів залучаються діячі культури.
Сучасний стан обслуговування населення в сільських населених пунктах не зовсім
відповідає рівню розвитку культури в умовах розбудови незалежної Української
Держави, культурного та духовного відродження українського народу. Новопетрівський
сільський будинок культури розташовано в окремій сучасній споруді і є осередком
організації дозвілля, розвитку народної творчості та збереження народних традицій. За
участю колективу закладу відбувається організація театральних вистав, концертів
народних та зразкових аматорських колективів, виступів циркових колективів, виставок
народних майстрів та інших культурно-мистецьких заходів.
Нажаль, існують певні проблеми, які необхідно системно вирішувати :
Основні проблемні питання в галузі культури:
недостатнє фінансування галузі культури;
недостатнє охоплення заходами культури мешканців села;
недостатність сценічних костюмів та обладнання клубу.
2. Основні положення Програми
Метою Програми є:
- створення належних умов для розвитку Новопетрівського сільського будинку культури
для належного культурного обслуговування населення на території Новопетрівської
сільської ради;
- надання мешканцям села соціально рівних можливостей для задоволення культурних
потреб;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

- сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, концертів народних та зразкових
колективів.
Основними завданнями Програми є:
збереження Новопетрівського сільського будинку на території Новопетрівської
сільської ради та належне його утримання;
створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього
обслуговування сільського населення ;
забезпечення Новопетрівського сільського будинку культури необхідним обладнанням,
сценічними костюмами, комп’ютерною технікою тощо;
підтримка організаційних заходів по проведенню культурно – масової роботи
працівниками культури, аматорами, учасниками художньої самодіяльності, членами
трудових колективів сільськогосподарських підприємств, установ і організацій;
надання матеріально-технічної допомоги учасникам та організаторам культурномасових заходів в їх проведенні;
залучення до участі в сільських культурно – масових заходах громадськості, трудових
колективів підприємств, установ і організацій, приватних підприємців, дітей та молоді;
на виконання повноважень органу місцевого самоврядування у сфері культури
передбачити в місцевому бюджеті фінансування заходів, робіт та послуг, за переліком
основних культурно – мистецьких заходів запланованих виконавчим комітетом
Новопетрівської сільської ради;
проведення протягом року заходів приурочених відзначенню професійних, державних
та народних свят, подій місцевого значення, культурно – масових та просвітницьких
заходів, визначних подій в житті членів територіальної громади;
проведення агітаційно – просвітницької роботи серед громадськості по підтримці
розвитку культури в населеному пункті, сприянню проведення благодійних заходів;
впровадження місцевих премій та грантів кращим діячам культури та учасникам
художньої самодіяльності, особам, які сприяють розвитку культури в населеному пункті.
3. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства
за рахунок коштів державного, місцевого, районного бюджету, а також інших джерел
не заборонених законодавством.
У 2018 році на фінансування Новопетрівського сільського будинку культури
передбачено субвенцію на поточні витрати з районного бюджету у сумі 831,0тис.грн..
4. Заходи Програми
Новопетрівський сільський будинок культури забезпечує організацію і проведення
відповідних заходів протягом 2018 року:
№
Назва заходу
п/п
Січень
1.
Новорічна дискотека.
2.
Різдвяна коляда і щедра.
3.
День Соборності України.
Лютий
4.
День закоханих.
5.
Масляна.
Річниця революції.
Березень
Міжнародний жіночий день.
6.

7.
8.

Нумо, дівчата.
Шевченківські дні.
Квітень

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

День сміху(КВК).
Вшанування пам’яті Чорнобильської трагедії.
Травень
День Перемоги.
День матері.
Червень
День захисту дітей.
День молоді.
День Святої Тройці.
День медичного працівника
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Конституції України
Липень
Івана Купала.
День родини.
День хрещення Київської Русі.
Серпень
День села.
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Державного прапора України.
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України.
Вересень
День Знань.
День фізичної культури і спорту.
День довкілля.
Жовтень
Міжнародний день людей похилого віку.
Конкурс патріотичної пісні.
Святковий концерт до Дня захисника України.
Листопад
День працівників культури.
Голодомор.
Грудень
Нумо, хлопці.
Андріївські вечорниці.
Відкриття ялинки.
Святий Миколай.
Новий рік(дитяче свято).
Новий рік( новорічна вистава)

5. Заходи щодо реалізації Програми.

№
п/п
1.

Зміст заходу

Термін
виконання
Зміцнення матеріально-технічної бази в Січень –
будинку культури
грудень
Придбання музичних інструментів-баян
Придбання сценічних костюмів

Обсяги
фінансування

45,00 тис.грн
80,00

Придбання взуття
17,00
2.

Організація та проведення культурно –
мистецьких заходів(фестивалі, конкурси,
свята, вечори, концерти):

Лютий –
листопад.

Придбання подарунків, бланків почесних
грамот, подяк, вітальних листівок, кубків,
медалей, статуеток.
3.

Придбання верхівки на ялинку;
Проведення та організація розважальних шоу Січень –
(театральних дійств, аніматори.)
грудень
Всього

20,00тис.грн

5,00 тис.грн
96,00 тис.грн

263,00 тис.грн

6. Очікуванні результати
Виконання цієї Програми забезпечить:
- поліпшення якості надання послуг з культурного обслуговування населення, з
урахуванням особливостей села Нові Петрівеці;
- ефективність використання бюджетних коштів та залучення додаткових коштів з інших
незаборонених джерел;
- підтримку проведення культурно-мистецьких заходів;
- збереження закладу культури на території Новопетрівської сільської ради та
оптимізацію їх роботи;
- запровадження нових форм діяльності закладів культури, сприяння широкому
доступові жителів до закладу культури.
7. Організація контролю за виконанням Програми
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи та
інформування з цього питання представників громади.
Загальне управління та контроль в процесі здійснення цієї програми покладено на
виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради та на постійні комісії ради.

Директор будинку культури

А.С. Сивоха – Іваненко

Додаток № 16
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 12.04.2018 року №1064

Програма Безпечне село на 2018 рік
ЗМІСТ
Розділ 1. Паспорт Програми
Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Розділ 3. Мета та завдання Програми
Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Розділ 5. Перелік завдань і заходів Програми, її фінансове забезпечення та очікувані
результати
Розділ 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
1. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради
(далі – Виконком)

2. Розробник Програми

Виконком

3. Відповідальний виконавець

Новопетрівська сільська рада

4. Учасники Програми

Підприємства, організації, установи, заклади села,
виконавчі органи сільської ради, благодійні
організації

5. Термін реалізації Програми

2018 рік

6. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
Обсяг фінансування, всього грн.

969 800,000

У т.ч. сільський бюджет,

969 800,00

грн.
Кошти підприємств, організацій,
установ, закладів села, благодійних
організацій.

За потребою

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

За інформацією Вишгородського відділу Національної поліції головного
управління Національної поліції у Київській області в період з 2015 по 2017 роки
включно в селі скоєно та не розкрито ряд правопорушень та злочинів. Зокрема:
незаконне заволодіння транспортними засобами – 12 злочинів, дорожньо-транспортні
пригоди – 48, грабежі – 138, вуличні крадіжки – 91, хуліганство – 85, нанесення легких
тілесних ушкоджень – 68 злочинів.
Зазначена статистика свідчить проте, що на фоні зростання соціально-політичної
напруги в країні, надзвичайно гострим дане питання являється і для села Нові Петрівці.
Посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності села та захист
сільського майна – це ключові пріоритети спільної роботи правоохоронних органів та
сільської влади. В цій же площині виникає нагальна потреба у скоординованій,
злагодженій роботі, яка спрямована на підвищення оперативності реагування на
надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування
безпеки села мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення –
забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.
Село Нові Петрівці характеризується великою кількістю об’єктів благоустрою,
пам’яток архітектури та історичних пам’яток, збереження функціональності яких
відіграє важливе значення в життєдіяльності села і забезпечує створення його
позитивного іміджу, особливо враховуючи розташування у безпосередній близькості до
міста Києва.
Поряд з тим, у селі проводяться численні масові заходи, актуальним є питання
посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як розширення системи
відеоспостереження села, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на
тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг
середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та
обладнання.
Також, у зв’язку з неприйняттям Верховною Радою України Закону України «Про
муніципальну варту» та недостатньою чисельністю особового складу патрульної поліції
є необхідність в залучені спеціалізованих охоронних організацій для здійснення
цілодобового патрулювання.
Отже, створення Програми «Безпечне село 2018» обумовлено потребою
впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення
безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення
життєдіяльності села, безпеки дорожнього руху.
В умовах збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання
ситуації, погіршення криміногенного стану і виникла нагальна потреба зміцнення
обороноздатності та посилення заходів безпеки нашого села.
Сільська влада посилено працює над попередженням та протидією можливим
загрозам життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування
на надзвичайні ситуації, оскільки у с. Нові Петрівці існує ряд об’єктів, які потребують
посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:
- в’їзди в село;
- центральна частина села;
- супермаркет, торгові заклади, тощо;
- місця скупчення людей;
- стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти села;
- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові
об’єкти, інші громадські будівлі тощо;
- автодорожні шляхи.
Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю
проведення у селі масових заходів, мітингів, демонстрацій.
Слід зазначити, що напрямок забезпечення безпеки громадян та захисту села
традиційно вважається одним з головних завдань сільської влади.
3. Мета та завдання Програми

Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів
села та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності села, посилення
безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.
Основними завданнями Програми є:
1) Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян села;
2) Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної
життєдіяльності об’єктів села шляхом впровадження додаткових заходів
захисту, нагляду та контролю ситуацій;
3)
Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль влади і
правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення оперативного,
ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події, запобігання та
подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної
функціональності сільських об’єктів;
4) Створення єдиної локальної міської мережі АСВ, в яку будуть об’єднані всі
сільські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки
об’єктів усіх форм власності;
2) Забезпечення доступу сільської влади та правоохоронних органів до
інформації з усіх камер відеонагляду;
3) Централізований постійний контроль подій, які відбуваються у селі,
моніторинг показників та прийняття оперативних та стратегічних
управлінських рішень;
4) Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників
дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та
небезпечні ситуації;
5) Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору
доказової бази при скоєнні правопорушень;
6) Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання,
дотримання правил благоустрою тощо);
7) Здійснення цілодобового патрулювання території села спеціалізованою
охоронною установою з метою здійснення превентивних дій щодо
запобігання злочинності.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.
Новопетрівською сільською радою повсякчас проводяться заходи, спрямовані на
створення умов комфортного і безпечного проживання в селі.
В той же час, в рамках реалізації програми у селі планується створити єдину
мультисервісну мережу, завдяки якій можливо забезпечити скоординовану роботу усіх
елементів системи безпеки села. Вказаною програмою передбачається встановлення
відеокамер марки «Hikvision» та встановлення накопичувачів інформаційних даних з цих
камер. Їх підключення заплановане до моніторів в приміщенні спеціалізованої охоронної
організації та Вишгородського відділу Національної поліції головного управління
Національної поліції у Київській області (далі - ВНП). Впровадження АСВ дозволить
підвищити гнучкість та знизити вартість організації відеоспостереження.
Розширена системи відеоспостереження села зможе покращити криміногенну
ситуацію села. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень
сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці.
Слід зазначити, що одним з важливих напрямків забезпечення безпеки громадян є
їх захист на автотранспортних шляхах села. Система управління транспортними
потоками в селі є недосконалою, має місце неналежне забезпечення безпеки дорожнього
руху. Поступове впровадження АСВ дозволить здійснювати диспетчерське,
автоматизоване, координоване керування рухом автотранспорту за необхідності
внесення оперативних коректив у випадках непередбачених обставин (дорожньотранспортних подій, ускладненнях проїзду тощо). Крім того, надзвичайно актуальною
залишається потреба моніторингу ситуації на дорогах села для забезпечення
оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю
громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та

отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події, оперативного
відстеження маршруту руху транспортного засобу за потребою.
Таким чином, існуюча ситуація вимагає створення систем безпеки нового
покоління, які безперервно та надійно, у цілодобовому режимі:
- будуть вести спостереження за всіма подіями, що відбуваються в селі;
- служитимуть для запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення
негайно інформуватимуть відповідні служби для оперативного їх усунення;
- здійснюватимуть контроль роботи компонентів сільської інфраструктури.
Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної локальної
міської мережі АСВ шляхом реалізації програми «Безпечне село 2018-2019», в яку
будуть об’єднані всі сільські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи (камери
закладів комерційного спрямування) системи безпеки, а також єдиного аналітичного
центру для комплексного моніторингу подій села та прийняття управлінських рішень на
основі отриманої інформації.
Отже, основні складові мережі АСВ:
1) Відеоспостереження за громадськими місцями та важливими об’єктами села –
забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення громадського
порядку в місцях масового скупчення людей, забезпечує захист важливих для
життєдіяльності, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення
правопорушень;
2) Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху –
моніторинг ситуації на автошляхах села, фіксація номерних знаків автомобілів
порушників та викрадених авто;
3) Єдина локальна сільська мережа АСВ, яка забезпечує зв’язок та отримання
інформації від усіх елементів системи із наданням доступу спеціалізованій
охоронній організації, правоохоронним органам до зазначеної системи;
4) Аналітичний центр – пункт з сучасним обладнанням та програмним
забезпеченням, призначений для оперативного прийняття управлінських рішень,
контролю, моніторингу, обробки, аналізу небезпечних та надзвичайних ситуацій
та інших функцій, який розташований в приміщенні комунальної власності;

5. Перелік завдань і заходів Програми, її фінансове забезпечення та очікувані результати
№ п/п

Заходи

1

2
Проаналізувати існуючу систему
відеоспостереження села, провести
інвентаризацію мереж, встановлених у селі
систем відеонагляду, в тому числі власних
систем комерційних об’єктів

3
ІІ квартал
2018 року

Визначити місця та об’єкти, які потребують
посиленого захисту та контролю над
ситуацією, їх пріоритетність, черговість
встановлення камер відеоспостереження та
при необхідності інших пристроїв мережі
АВС (датчиків, кнопок виклику поліції,
пристроїв для розпізнавання номерних знаків
автомобільного транспорту, облич
громадян тощо)

1.

2.

3.
3.1.

Створити аналітичний центр
Визначити приміщення

3.2.

Визначити перелік необхідного обладнання
та програмного забезпечення

Термін
Орієнтовні обсяги
виконання
фінансування

Джерела
фінансування

Виконавці

4
Не потребує
фінансування

5
Не потребує
фінансування

6
Новопетрівська сільська рада

ІІ квартал
2018 року

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Новопетрівська сільська рада

ІІ квартал
2018 року

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Новопетрівська сільська рада

ІІ квартал
2018 року

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

(Дикун М.М.)

(Дикун М.М.)

(Дикун М.М.)
Новопетрівська сільська рада
(Дикун М.М.)

1
4.

4.1.

2
Створити єдину локальну мережу (АСВ),
забезпечити доступ до неї правоохоронних
органів з цією метою:
Придбати та встановити камер
відеоспостереження та інші пристрої
мережі АВС на нижчеперелічених об’єктах:
- перехрестя вулиць Героїв Майдану – СвятоПокровська (2 шт.);
- перехрестя вулиць Польова – СвятоПокровська (2 шт.);
- перехрестя вулиць Київська – СвятоПокровська (1 шт.);
- вулиця Вишгородська (оз. Калинівка)
(1 шт.);
- перехрестя вулиць Ватутіна – СвятоПокровська (2 шт.);
- перехрестя вулиць Соборна – СвятоПокровська (3 шт.);
- перехрестя вулиць Пушкіна – СвятоПокровська – Князя Святослава (1 шт.);
- вул. Свято-Покровська, 270 (Школа №2,
Стадіон) (2 шт.);
- перехрестя вулиць Лісова – СвятоПокровська (1 шт.);
- перехрестя вулиць Дачна – Вишгородська –
Івана Франка (2 шт.);
- перехрестя вулиць 1-го Травня – Ватутіна
(1 шт.);
- перехрестя вулиць Свято-Покровська –
Дружби (1 шт.);
- перехрестя вулиць Блюхера – Ватутіна (1
шт.);
- перехрестя вулиць Соборна – Ватутіна (1

3
2018 рік

4
5
В залежності від
Сільський
потреб та виходячи
бюджет, інші
з реальних
джерела
фінансових
фінансування,
можливостей
не заборонені
бюджету,
чинним
орієнтовно
законодавством
969 800,00 грн

6
Новопетрівська сільська рада,
підприємства, організації, установи,
заклади села, благодійні організації

шт.);
- перехрестя вулиць Жовтнева – Пушкіна (1
шт.);
- перехрестя вулиць Пушкіна – Соборна (1
шт.);
- перехрестя вулиць Соборна – Незалежності
(1 шт.);
- перехрестя вулиць Бучанська – НовоКиївська (1 шт.);
- перехрестя вулиці Європейська та провулку
1-го Травня (1 шт.);
- перехрестя вулиць Музейна – 1-го Травня
(1 шт.);
- перехрестя вулиць Ягідна – Кримська (1
шт.);
- перехрестя вулиць Горького – Князя
Святослава (1 шт.);
- перехрестя вулиць Межигірська –
Островського (1 шт.);
- перехрестя вулиць Комарова – Горького (1
шт.);
- перехрестя вулиць Валківська – Дачна (1
шт.).
1
4.2.

2
Придбати серверне обладнання та
забезпечити зберігання архівів відеозаписів

4.3.

Організувати зв’язок загальносільської
системи відеоспостереження з системами
відеоспостереження інших організацій та
суб’єктів господарювання

3

4

5

6
Новопетрівська сільська рада
(Дикун М.М.)

4.4.

5.

6.

Створити мобільні системи
відеоспостереження із забезпеченням
автономного живлення та доступом до
мережі Інтернет
Забезпечити моніторинг якості дорожнього
одягу

2018- рік

Здійснювати моніторинг стану об’єктів
благоустрою (прибирання, дотримання
правил благоустрою, тощо).

2018- рік

Разом по заходах

2018 рік

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

969 800,00 грн

Новопетрівська сільська рада
(Дикун М.М.)
Новопетрівська сільська рада
(Дикун М.М.)

Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів
сільського бюджету, власних коштів підприємств, грантів, інших джерел фінансування, не
заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів сільського бюджету
затверджується сільською радою в складі видатків сільського бюджету на відповідний
фінансовий рік.
Кількісні та якісні показники виконання Програми
Обсяг коштів, які
Етапи виконання Програми
Усього витрат на
планується
виконання
використати на
Програми
виконання
2018 рік
програми
Усього коштів,
969 800,00 грн
грн. в т.ч.:
Сільський бюджет
969 800,00 грн
Кошти
За потребою
небюджетних
джерел
Показником продукту внаслідок реалізації Програми являється встановлення 32
камер відеоспостереження.
Цільові групи Програми:
1) Новопетрівська сільська рада;
2) Правоохоронні органи;
3) Спеціалізована охоронна організація;
4) Підприємства, організації, заклади та установи села;
5) Мешканці села Нові Петрівці.
Очікувані результати виконання Програми:
скоординована робота міської влади та правоохоронних органів спрямована на
посилення безпеки громадян;
- підтримка громадського порядку у селі;
- успішна протидія можливим загрозам, провокаціям, проявам тероризму;
- покращення криміногенного стану у селі;
- підтримка нормальної життєдіяльності села, стабільної роботи його важливих
об’єктів;
- попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій,
мінімізація їх наслідків;
- підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньотранспортних пригод, кількості злочинів, пов’язаних з використанням
автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;
- зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських
рішень щодо забезпечення безпеки у селі.
- створення єдиної локальної мережі АВС;
- централізований моніторинг подій у селі;
- встановлення 32 камер відеоспостереження та інших елементів мережі АВС
(пристроїв, датчиків, систем, кнопок виклику міліції тощо).
-

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань
виконавцями, визначеними у цій Програмі.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює
заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради.
Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками
громадських організацій.

Секретар сільської ради

С.О. Костюк

Додаток № 17
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 12.04.2018 року №1064
Програма
підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів у Вишгородському районі Київської області
на 2018 рік
1. Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Новопетрівська сільська рада Вишгородського
району Київської області

2

Розробник Програми

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської
ради Вишгородського району Київської області

3

Співрозробники Програми

Управління Державної казначейської служби
України у Вишгородському районі Київської
області
Новопетрівська сільська рада

4

Відповідальний виконавець
Програми

5

Терміни реалізації Програми

6

Перелік місцевих бюджетів, що
беруть участь у виконанні
Програми

7

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

8

9

Виконавчий комітет Новопетрівської сільської
ради Вишгородського району Київської області
2018 рік
Місцевий бюджет Новопетрівської
сільської ради

20,00 тис. грн.

Основні джерела фінансування
Програми

Кошти місцевого бюджету Новопетрівської
сільської ради

Мета Програми

Головна мета Програми полягає в покращенні
умов обслуговування розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів
Вишгородського району на 2018 рік та
створення сприятливих умов праці фахівців
Управління Державної казначейської служби
України у Вишгородському районі Київської
області , розпорядників та одержувачів

бюджетних коштів для виконання ними
конституційного обов’язку на належному рівні з
метою своєчасної та якісної реалізації державної
політики у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів, усунення
причин та умов вчинення порушень
бюджетного законодавства, а також
налагодження дієвої співпраці Державної
казначейської служби та органів місцевого
самоврядування.

2. Загальні положення
Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективної реалізації
державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів,
бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
Програма розроблена у відповідності до статей 43,48,78,112 Бюджетного кодексу
України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, які встановлюють
функції органів Державної казначейської служби України, Указу Президента України
«Про Положення про Державну казначейську службу України» від 13 квітня 2011 року N
460/2011 зі змінами та доповненнями, яким визначено основні завдання органів Державної
казначейської служби України, наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938
«Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».
Перш за все, Програма націлена на повне та якісне казначейське обслуговування
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів району, надання консультативних
послуг з питань казначейського обслуговування, поліпшення умов обслуговування
учасників бюджетного процесу, створення зручних умов для виконання посадових
обов'язків кожним працівником бюджетної сфери.
Розроблена з урахуванням вищенаведених нормативних документів, Програма
спрямована на втілення у практику сучасних підходів, нової філософії у взаємовідносинах
влади з суспільством.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
В діяльності Управління Державної казначейської служби України у
Вишгородському районі Київської області існує ряд нагальних організаційних,
фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують невідкладного
розв'язання, в тому числі за участю органів місцевого самоврядування. Саме цим

обумовлена необхідність розробки і затвердження районної Програми розвитку
Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської
області
щодо покращення умов обслуговування розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів.
Ефективна реалізація контрольних функцій Управління Державної казначейської
служби України у Вишгородському районі Київської області, забезпечення партнерських
зв'язків з установами району, міста, селища, сіл та належний рівень консультаційної
допомоги учасникам бюджетного процесу, враховуючи постійну зміну економічних і
фінансових процесів в державі, які несуть за собою зміну в законодавстві, в повному
обсязі можлива лише при охопленні працівниками Управління Державної казначейської
служби України у Вишгородському районі Київської області законодавчо – нормативних
актів, яке в свою чергу можливе при достатньому матеріально-технічному забезпеченні.
Крім цього, з метою спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів в процесі казначейського обслуговування Державною
казначейською службою України запроваджена електронна форма обслуговування
клієнтів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних
інтернет - технологій.
З серпня 2015 року Управлінням Державної казначейської служби України у
Вишгородському районі Київської області
розпочата робота з розпорядниками
бюджетних коштів з впровадження сервісу дистанційного обслуговування клієнтів
системи Казначейства України через ПТК «Клієнт Казначейства — Казначейство» із
використанням засобів електронного цифрового підпису, що пришвидшить проходження
платежів, спростить обслуговування розпорядників бюджетних коштів, клієнти
отримають можливість в режимі реального часу відстежувати стан рахунків, відкритих в
Управлінні Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської
області. У кінцевому підсумку буде досягнуто значний економічний ефект завдяки
суттєвій економії часу, зменшенню витрат бюджетних коштів.
Але матеріально-технічна база, яку використовують працівники Управління
Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області
застаріла та не відповідає сучасним вимогам. З метою попередження, виявлення,
припинення протиправних дій, пов’язаних з кібератаками автоматизованих систем, які
створюють небезпеку життєво важливим інтересам держави, потребують термінового та
значного оновлення.
Морально застаріла комп’ютерна техніка наявна в Управління Державної
казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області не дає
можливості повноцінно використовувати в роботі сучасні інформаційно-аналітичні
системи та забезпечувати безперебійне обслуговування клієнтів управління Казначейства.
На виконання завдань та функцій затверджених Положенням про Управління
Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області, з
метою забезпечення якісного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів необхідно провести поточний ремонт приміщень, де обслуговуються учасники
бюджетного процесу району, придбати потужні комп’ютера, що посприяє безперебійній

та ефективній праці працівників управління та створення захищеного інформаційного
середовища в Управлінні Державної казначейської служби України у Вишгородському
районі Київської області.
Головною метою управління є забезпечення захисту працівників Управління та
приміщень Управління від пожеж, збереження здоров’я людей, підвищення рівня
протипожежного захисту на території Управління та створення сприятливих умов для
реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.
Основною проблемою із забезпечення пожежної безпеки в Управлінні є
обмежене фінансування. У зв’язку з цим, в Управлінні виникли такі проблеми:
-

відсутність системи протипожежної сигналізації;

- відсутність
пожежогасіння;
-

нормативної

кількості

перевірених

первинних

засобів

не оброблення дерев’яних конструкцій вогнетривкими сумішами.

Комплексне розв'язання питань пов’язаних з якісним та своєчасним
обслуговуванням розпорядників та одержувачів бюджетних коштів можливе шляхом
розроблення, затвердження та виконання відповідної «Програми підтримки державної
політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у
Вишгородському районі Київської області на 2018 рік».
4. Головними напрямками Програми є:
Покращення обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,
формування високої культури учасників бюджетного процесу шляхом:
1. Проведення поточного ремонту приміщень, де обслуговуються розпорядники
та одержувачі бюджетних коштів, забезпечення захисту працівників Управління та
приміщень Управління від пожеж, збереження здоров’я людей, підвищення рівня
протипожежного захисту на території Управління та створення сприятливих умов для
реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.;
2. Забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів через
впровадження програмно-технічного комплексу системи дистанційного обслуговування
«Клієнт Казначейства – Казначейство» та створення захищеного інформаційного
середовища в Управлінні Державної казначейської служби України у Вишгородському
районі Київської області, а саме шляхом :
1. Придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки.
5. Очікувані результати виконання Програми
1. Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного
забезпечення Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському
районі Київської області, у тому числі для впровадження програмно - технічного
комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство».

2. Забезпечення безперебійного функціонування програмно-технічного комплексу
АС «Є-Казна».
3. Відпрацювання ефективних механізмів здійснення контролю за дотриманням
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетного законодавства з метою
попередження бюджетно-фінансових зловживань та злочинів, покращення фінансової
дисципліни, виявлення та попередження помилок в управлінні державними грошовими та
іншими матеріальними ресурсами, порушень фінансово-господарського, зокрема
бюджетного, законодавства, недоліків в організації системи управління фінансовогосподарською діяльністю державних органів, підприємств та організацій. Внесення
пропозицій з питань додержання вимог бюджетного законодавства.
4. Підвищення якості та оперативності обслуговування бюджетів Вишгородського
району.
5. Унеможливлення виникнення непередбачуваних ситуацій внаслідок природнокліматичних умов.
6. Забезпечення захисту працівників Управління та приміщень Управління від
пожеж, збереження здоров’я людей, підвищення рівня протипожежного захисту на
території Управління та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у
сфері пожежної безпеки.
5. Заходи реалізації Програми
Організаційно - правове забезпечення заходів направлених на забезпечення
ефективної реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування
бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
1. З метою профілактики порушень бюджетного законодавства, проведення
спільних семінарів-нарад контролюючих органів, місцевих органів виконавчої влади для
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з питань доведення норм Бюджетного
кодексу України та нормативно-правових актів прийнятих на його виконання.
2. Систематичне роз'яснення через засоби масової інформації, Інтернет норм
бюджетного законодавства, запровадження нових форм роботи, спрямованих на
виявлення порушень бюджетного законодавства та їх попередження. Висвітлення через
засоби масової інформації, Інтернет інформації про порушення законодавства.
3. Співпраця з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах
масової інформації, Інтернеті номерів контактних телефонів Управління Державної
казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області, графіків
прийому громадян посадовими особами, номерів «телефонів гарячої лінії».
4. Надання органам місцевого самоврядування пропозицій з питань додержання
вимог бюджетного законодавства.
5. Створення умов для ефективного функціонування контролю за ефективним
використанням державних фінансів.

6. Регулярний розгляд стану виконання Програми на службових нарадах, при
необхідності надання пропозицій щодо внесення до неї відповідних змін і доповнень.
6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування завдань, поставлених Програмою здійснюватиметься за рахунок
коштів місцевого бюджету Новопетрівської сільської ради, що передається у вигляді
субвенції державному бюджетові на виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів у порядку дії статті 85 Бюджетного кодексу України та
інших джерел незаборонених законодавством відповідно до Ресурсного забезпечення
програми (Додаток).
7. Система управління та контроль за ходом виконання Програми
Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює
відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів –
головний розпорядник коштів.
Кошти бюджету Новопетрівської сільської ради, що передаються у вигляді субвенції
державному бюджету до кінця поточного року відповідальний виконавець надає
головному розпоряднику коштів звіт щодо напрямків використання субвенції, з копіями
підтверджуючих документів.
Хід виконання Програми може заслуховуватися на засіданнях постійної комісії
виконкому Новопетрівської сільської ради з питань бюджету, фінансів, цінової політики,
соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток
Заходи Програми
підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних
коштів у Вишгородському районі Київської області
на 2018 рік
Назва заходу
Термін Виконавці Джерела
Орієнтов Очікуваний
виконан
фінансування
ні обсяги результат
ня
фінансув
ання, тис.
грн.
1

2

1.Забезпечити
2018 рік
комп’ютерною та
орг.технікою
фахівців
управління
Казначейства

Загальні
орієнтовні
витрати

3

4

5

6

Управління кошти сільського 20,0
Державної бюджету
казначейськ
ої служби
України у
Вишгородс
ькому
районі
Київської
області
20,0

( Всього)

Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток № 2
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 21.12.2017 року №962
Програма реформування та розвитку житлово-комунального
господарства села Нові Петрівці на 2018 рік.
1. Загальні положення
Територія села Нові Петрівці в межах населеного пункту складає 950 га.
Кількість домогосподарств - 3520. Населення села складає 8 200 чол.
Кількість абонентів, що отримують послуги з водопостачання – 3892.
Протяжність водопровідних мереж- 46110 м.
Мета програми.
Основною метою Програми є забезпечення населення якісним водопостачанням та
водовідведенням. Якісне забезпечення досягається за рахунок поточних ремонтів
зношених зовнішніх водопровідних мереж та глибинних насосних агрегатів. Також
реконструкцією зовнішніх водопровідних мереж по вулиці Старосільській та
реконструкцією зовнішніх водопровідних мереж між вулицями 1-го Травня та Ватутіна.
Дані вулиці являються основними магістралями для подачі питної води в с.Нові Петрівці.
Після реконструкції зовнішніх водопровідних мереж по даним вулицям, а також поточних
ремонтів, з’являється можливість підвищити тиск у магістралях, що суттєво поліпшить
водопостачання населення села, особливо в літній період.
Реконструкція водозабірних вузлів по вулицях Новокиївська та Комарова дає
можливість більш ефективно використовувати глибинні насоси для подачі води та
акумулювати достатню кількість води для забезпечення населення у пікові часи.
3. Фінансове забезпечення реалізації Програми.
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету.
2.

4. Основні заходи забеспечення виконання Програми.
№
Найменування заходу та об’єкту
п/п
1 Послуги з електропостачання
2
3
4
5
6
7
8

Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж по вулиці СвятоПокровська
Поточний ремонт зовнішньої водопровідної мережі по вул.Горького
Поточний ремонт зовнішньої водопровідної мережі по вул.Ватутіна
Поточний ремонт свердловини по вул.Валківська
Коригування проекту водозабірного вузла по вул.Комарова
Коригування проекту водозабірного вузла по вул.Ново-Київська
Техніко-економічне обґрунтування розміщення комплексу очисних
споруд

Сума
(тис.грн.)
2 000,00
4 202,00
195,00
195,00
148,00
185,20
187,90
101,00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Придбання мотопомпи для КП «Новопетрівський ККП»
Придбання рукава до мотопомпи для КП «Новопетрівський ККП»
Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці
Незалежності.
Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці
Шевченка.
Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці
Горького
Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці КнязяСвятослава.
Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по провулку
Горького.
Поточний ремонт КНС по вул. Ватутіна, 78.
Поточний ремонт очисних споруд по провулку 1-го Травня
Поточний ремонт погружних фекальних насосів
Поточний ремонт глибинних водопровідних насосів
Поточний ремонт екскаватора «ЕВЕНТ»
Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці
Старосільська.
Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці 1-го
Травня (перехід з вул.1-го Травня до вул. Ватутіна)
Придбання погружних фекальних насосів для КНС для очисних
споруд
Придбання глибинних водопровідних насосів
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних
мереж по вулиці Межигірська»
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних
мереж по вулиці Князя Святослава»
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних
мереж по вулиці Горького- Гречка»
Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішніх водопровідних
мереж по вулиці Лесі Українки»
Придбання паливно-мастильних матеріалів для ліквідації
надзвичайних ситуацій
РАЗОМ

75,00
26,00
195,00
195,00
195,00
195,00
180,00
195,00
195,00
50,00
50,00
190,00
2204,852
1400,00
199,00
197,00
195,00
120,00
120,00
140,00
86,00

13 616,952

5.Очікувані результати.
У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:
- покращення якості надання комунальних послуг населенню;
- зменшення втрат води при транспортуванні по водопроводу;
- зменшення поривів трубопроводів.

Директор КП «Новопетрівський ККП»

І.М.Бурма

