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Вступ 

Програма розвитку житлово-комунального господарства Кушугумської 

громади Запорізького району Запорізької області на 2022-2025 роки розроблена на 

виконання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово- 

комунального господарства на 2009-2014 роки», з урахуванням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 31. 01. 2007 р. №106 «Про затвердження Порядку 



розроблення та виконання державних цільових програм», Бюджетного кодексу 

України та інших законодавчих та нормативно-правових актів. 

Програма спрямована на модернізацію та ефективність функціонування 

житлово-комунального господарства Кушугумської громади шляхом розвитку, 

модернізації та підвищення ефективності підприємств комунальної власності, які 

надають житлово-комунальні послуги, а також створення конкурентного середовища 

на ринку житлово-комунальних послуг, покращення їх якості та наближення до 

встановлених нормативів та стандартів. 

 
1. Стан житлово-комунального господарства 

Житлово-комунальне господарство – це один з найпріорітетніших напрямків та 

галузей розвитку життєдіяльності мешканців Кушугумської громади. Сьогодні 

житлово-комунальне господарство переживає певні труднощі через зношеність 

мереж та відсутності спецтехніки та коштів. З кожним роком відсоток зношуваності 

старих водопровідних та каналізаційних мереж – стає більшим, матеріально-технічна 

база житлово-комунального господарства потребує модернізації, оновлення 

обладнання та автопарку. Все це значною мірою впливає на зниження якості 

комунальних послуг. 

На сьогоднішній день експлуатацію та обслуговування водопровідних мереж у 

населених пунктах селищної ради здійснює Комунальне підприємство «Водоканал» 

Запорізької міської ради. 

Послуги з поводження з ТПВ та ритуальні послуги надаються КП 

«Вічність» та КП «Благоустрій», проте, незважаючи на вжиті заходи щодо 

поліпшення роботи зі збору власних доходів, фінансовий стан даних підприємства 

житлового господарства залишається надзвичайно складним. 

Розвиток та реформування житлово-комунального господарства є однією з 

найважливіших проблем, яка на сьогодні стоїть перед органами місцевого 

самоврядування та державою в цілому. 

 
Водопровідно-каналізаційне господарство 

Водопостачання та водовідведення на території Кушугумської громади 

здійснює Комунальне підприємство «Водоканал» Запорізької міської ради на 

мережах, що знаходяться на балансі Комунального підприємства «Облводоканал» 

Запорізької обласної ради. Водопостачання відбувається із водопровідної системи м. 

Запоріжжя. Система водовідведення включає в себе мережі, більшість з яких в 

незадовільному стані, що приводить до забруднення навколишнього середовища. 

Мережі потребують капітального ремонту, але більш доцільним є нове будівництво 

мережі водопостачання. 

Благоустрій територій 

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та правил 

Благоустрою територій населених пунктів Кушугумської громади Запорізького 



району Запорізької області затверджених рішенням сесії Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області № 2 від 06 серпня 2021 року. 

Благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту 

комплексу робіт з озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення 

малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення 

технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду. Заходи 

з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального 

використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою 

з урахуванням особливостей їх використання. 

 
Зовнішнє освітлення 

Електроосвітлення населених пунктів здійснюється згідно рішень органів 

місцевого самоврядування власними освітлювальними приладами, розміщеними на 

опорах ліній електропостачання в населених пунктах і обслуговуються на договірних 

засадах підприємствами ПАТ «Запоріжжяобленерго». На сьогоднішній день 

тривають заходи із освітлення вулиць населених пунктів Кушугумської громади. 

 
Ритуальне обслуговування 

Надання ритуальних послуг, в частині послуг під поховання у населених 

пунктах громади здійснює КП «Вічність» та КП «Благоустрій» 

Для більш повного та якісного надання послуг населенню КП «Вічність» та КП 

«Благоустрій» необхідно поновити та модернізувати обладнання для надання 

ритуальних послуг, санітарного утримання кладовищ. На території діють ПП з 

надання ритуального обслуговування. 

 
 Дорожнє господарство 

Автомобільні дороги на території Кушугумської громади, частково є 

комунальною та частково державною власністю. 

Хоча останніми роками відбулося суттєве збільшення обсягів робіт з 

капітального, поточного ремонту та утримання вулично-шляхової мережі громади, 

технічний сан доріг частково знаходиться у незадовільному стані. Останнім часом 

збільшилось транспортне навантаження як мешканцями громади так і транзитного 

транспорту. Місцеві вулиці та дороги потребують поліпшення технічного рівня та 

експлуатаційного стану. Для цього необхідно оновити парк спеціальної тракторної 

техніки задля забезпечення економії коштів виконання ремонтних робіт КП 

«Вічність» на території Кушугумської громади. 



2. Мета Програми та шляхи розвитку 

житлово-комунального господарства 

Метою Програми є задоволення потреб населення у наданні житлово- 

комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, 

створення умов і сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального 

господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку 

житлово-комунальних послуг; стимулювання економічного і раціонального 

використання енергоносіїв. 

 

3. Основні завдання Програми 

1. Основними завданнями Програми є: 

- нове будівництво мереж водопостачання та водовідведення; 

- технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства; 

- оновлення автопарку спеціальної, в тому числі тракторної техніки ; 

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово- 

комунального господарства; 

- скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних 

ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних 

послуг. 

- стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирного 

будинку; 

- розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами шляхом 

створення умов для надання якісних послуг із вивезення та переробки 

побутових відходів із використанням сучасних методів і технологій із 

зменшенням екологічного навантаження на навколишнє природне 

середовище та здоров'я людини; 

- залучення громадськості до процесів формування житлової політики та 

реформування житлово-комунального господарства; 

2. Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів організаційного, 

фінансово-економічного, наукового та нормативно-правового забезпечення. 

3. Заходи щодо виконання Програми додаються (додаток 2) 

 
4. Фінансове та ресурсне забезпечення виконання 

завдань програми 

1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

- державного бюджету; 

- місцевих бюджетів; 

- коштів підприємств житлово-комунального господарства міста; 

- коштів населення; 



- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності; 

- за рахунок інших субвенцій; 
- інших коштів не заборонених чинним законодавством (інвестиції, гранти 

тощо). 

2. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми. 

Цільове фінансування Програми здійснюватиметься згідно плану заходів на її 

проведення, що затверджується окремим рішенням сесії селищної ради в межах 

асигнувань, передбачених бюджетом. 

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, 

результатів конкурсних переможців торгів та державних закупівель, згідно з 

законодавством. 

 
5. Контроль за виконанням програми 

1. Контроль за виконанням Програми здійснюється першим заступником 

селищного голови, виконавчим комітетом, а також постійною комісією з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та 

енергозбереження. 

2. Щорічно перший заступник селищного голови або керуючий справами 

виконавчого комітету звітує про стан виконання Програми та запланованих щорічних 

заходів щодо реалізації її положень на сесії селищної ради. 

3. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законодавством 

порядку. 

6. Очікувані результати 

1. Забезпечення якісного надання населенню житлово-комунальних послуг 

відповідно до національних стандартів 

2. Реалізація державної політики регіонального розвитку у сфері житлово- 

комунального господарства; 

3. Комплексна модернізацію і технічне переоснащення підприємств 

житлово-комунального господарства. Створення сприятливих умов для 

залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення 

підприємств житлово-комунального господарства та розвитку 

комунальної інфраструктури; 

4. Створення сприятливих умови для залучення позабюджетних коштів у 

розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективний 



механізм подальшого його реформування із залученням іноземних 

інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб; 

5. Будівництво нової мережі водопостачання та водовідведення населених 

пунктів Кушугумської  територіальної громади. 

6. Зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних 

фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час надання 

житлово-комунальних послуг; 

7. Забезпечення обґрунтованості і прозорості умов реалізації політики 

держави стосовно малозабезпечених верств населення; 

8. Забезпечення суспільної підтримки виконання основних завдань у рамках 

реформи житлово-комунального господарства. 

9. Забезпечення надання населенню послуг з поточних видів ремонтних 

робіт та робіт по благоустрою; 

10. Реалізація існуючих та розробка нових проектів з комплексного 

благоустрою територій населених пунктів; 

11. Будівництво, ремонт, реконструкція вулично-дорожньої мережі. 

 

 

 

 
Секретар селищної ради                                                                В.С.Кривенко 


