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П Р О  Г Р А М А 
 

розвитку  енергозбереження та 

благоустрою територій населених 

пунктів Комсомольської селищної 

ради  на 2018-2019 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

смт. Слобожанське 
 

 



Загальні положення. 

        Питання розвитку, енергозбереження та благоустрою населених пунктів 

Комсомольської селищної ради, на сьогоднішній день, є надзвичайно 

актуальним, що зумовлено характеристиками умов життя мешканців 

населених пунктів Комсомольської селищної ради. 

Приведення  територій населених пунктів Комсомольської селищної 

ради  в належний стан, дотримання санітарно-гігієнічних норм, проведення 

комплексного благоустрою населених пунктів Комсомольської селищної 

ради – є основним завданням Комсомольської селищної ради. 

Програма розрахована на три роки. Фінансування Програми 

здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетом селищної ради. 

Мета програми. 

          Метою Програми є розроблення заходів, спрямованих на проведення 

комплексу робіт з  раціонального використання та зменшення споживання 

енергоресурсів, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля та проведення заходів з благоустрою та 

озеленення населених пунктів Комсомольської селищної ради.  

Основні завдання Програми. 

Основним завданням Програми є : 

1. Розроблення заходів спрямованих на проведення комплексу робіт з   

забезпечення своєчасного будівництва реконструкції, очищення, експлуатації 

та ремонту доріг і тротуарів. 

 

2. Вирішення питання збирання, транспортування та захоронення твердих 

побутових відходів. 

2.1. Найважливішим завданням благоустрою є санітарна очистка селища. 

Комсомольською селищною радою було придбано 406 нових металевих 

контейнерів, що повністю задовольнить їх потребу, 4 сміттєвоза. Розроблена 

програма поводження з ТПВ з схемою санітарної очистки                                    

населених пунктів Комсомольської селищної ради.   

3. Забезпечення освітлення вулиць та доріг в населених пунктах 

Комсомольської селищної ради в нічний час. 

3.1. Освітлення населених пунктів Комсомольської селищної ради  являє 

собою одну із складових життєзабезпечення населення. На сьогоднішній день 

встановлені прилади диференційного обліку і фотореле на вуличне 

освітлення населених пунктів Комсомольської селищної ради, та проведено 

освітлення кварталів житлових будинків енергозберігаючими лампами 



економ класу. Роботи щодо поліпшенню якості вуличного   освітлення 

населених пунктів Комсомольської селищної ради  будуть проводитись й 

надалі. 

3.2. Для покращання освітлення населених пунктів Комсомольської селищної 

ради  необхідно провести такі заходи: 

 з

аміна застарілих світильників вуличного освітлення на більш 

економічні і  високоефективні; 

 в

иконання робіт по освітленню кварталів житлових будинків лампами 

економкласу; 

 в

иконання робіт по капітальному ремонту системи освітлення вулиць 

сел. Донець та сел. Благодатне. 

4. Проведення заходів з благоустрою та озеленення територій. 

4.1. Проведення  ремонту доріг та тротуарів у населених пунктах 

Комсомольської селищної ради. 

4.2. Будівництво автопарковок у житлових кварталах смт. Слобожанське. 

4.3. Реконструкція зелених насаджень в житлових кварталах                                 

смт. Слобожанське та санітарно-захисної зони в  смт. Слобожанське. 

4.4. Виконання робіт з реконструкції центрального парку                                     

смт. Слобожанське. 

4.5.Впорядкування кладовищ та пам’ятників загиблим воїнам. 

 

 

Секретар Комсомольської   

селищної  ради                                                                                     Г.О. Куценко                                                                             

 

  

        Також метою Програми є: 

 

 

                                                            


