
 

У К Р А Ї Н А 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект) 

                                                    
від 13 червня 2018 року            №  
 

Про схвалення проекту рішення  

міської ради “Про  затвердження  

Програми удосконалення об’єктів  

інфраструктури міста Чорткова  

на 2018-2020 роки”  

 
  З метою покращення інфраструктурних об’єктів міста 

Чорткова,   розглянувши проект рішення міської ради “Про 

затвердження Програми удосконалення об’єктів міста  

інфраструктури міста Чорткова на 2018-2020 роки”, керуючись п.  1 

ч.2 ст.  52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий   комітет  міської  ради  

ВИРІШИВ:  

 

1.   Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення 

“Про затвердження Програми удосконалення об’єктів міста 

інфраструктури міста Чорткова на 2018-2020 роки” (згідно додатку).  

 

2. Копію рішення надати у відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою та інфраструктури міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р. М. 

 

Міський голова       Володимир ШМАТЬКО 

 

 
   В .  Ю .  Воціховський  

   Р.  М.  Тимофій  

   Н .  П .Вандяк  

 

 

 



ПРОГРАМА 

удосконалення об’єктів інфраструктури міста Чорткова 

 

1.Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет міської ради, КП 

Чортківський ККП 

2. Назва нормативно правового акту Закон України «Про ограни місцевого 

самоврядування», Постанова КМУ  

 

3. Розробник програми Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

інфраструктури міської ради 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець програми КП Чортківський ККП, КП Чортків 

дім, Чортківська міська рада 

6. Учасники програми КП Чортківський ККП, КП Чортків 

дім, Чортківська міська рада 

7. Термін реалізації програми 2018-2020 рр. 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних програм) 

Кошти міського бюджету 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

1500.0 тис. грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 1500.0 тис. грн. 

 коштів інших джерел - 

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

           Аналіз сучасного стану міста Чорткова в сфері інфраструктури дав змогу 

окреслити коло найактуальніших проблем, які потребують розв’язання та є 

предметом цієї Програми: 

- на даний час у місті майже відсутні вказівники вулиць та нумерація 

будинків; 

- в місті діє 8 автобусних маршрутів громадського транспорту, проте не всі 

вулиці обладнані автобусними зупинками, споруди автобусних зупинок 

потребують поточного або капітального ремонту; 

 Також враховуючи світові практики розвитку міст на даний час існує 

велика кількість можливостей для покращення якості надання послуг для 

населення. Наприклад для зручності жителів міста автобусні зупинки 

обладнуються інформаційними табло на яких відображається рух громадського 

транспорту в онлайн режимі. Для цього також необхідно встановити GPS 

навігатори в громадський транспорт.  



Так як у нашому місті на даний час немає комунального громадського 

транспорту, то згідно програми планується закупити певну кількість навігаторів 

та встановити в транспортні засоби що здійснюють автобусні перевезення по 

місту. Велика кількість міст України розробила так звані мобільні додатки 

міста. Це інформаційний ресурс, який знаходиться у вільному доступі в мережі 

Інтернет. В ньому зосереджена детальна інформація про місто. Встановивши 

його на мобільний телефон турист чи житель міста отримує усю інформацію 

про місто, а саме про громадський транспорт, мережу закладів харчування та 

дозвілля, бюджетні установи а також свіжі новини в місті та календар подій.   

 Також на даний час в місті повністю відсутні система оповіщення 

населення. Для вирішення цієї проблеми пропонується закупити та встановити 

в громадський транспорт інформаційні монітори з віддаленим доступом. Це 

дасть можливість не тільки своєчасно висвітлювати інформацію про події які 

відбуваються  вмісті але і в разі аварійної ситуації з водою, електроенергією та 

ін., невідкладно повідомити частину жителів міста. 

 Прийняття міською радою та основних заходів програми, дасть 

можливість створити необхідні передумови для ефективного розв’язання 

перелічених головних проблем та значно покращить умови проживання в місті. 

 

3. Мета програми 

 Програма - середньостроковий організаційно-економічний документ, 

який визначає стратегію та шляхи розв’язання загальносуспільних проблем – 

поліпшення об’єктів інфраструктури міста. 

 Основною метою Програми є оновлення та забезпечення сталого 

функціонування транспортної та інформаційної мережі міста.. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

    Забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міcького бюджету. 

 

              5. Координація виконання Програми 

Координацію виконання програми буде здійснювати комісія з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку. Виконавцем 

програми будуть структурні підрозділи міської ради та комунальні 

підприємства. 

 

 Виконання завдань Програми має бути важливою складовою формування 

та реалізації соціально-економічної політики міста. 
  

 
 

Секретар міської ради                                                  Я.П. Дзиндра



Додаток 1 до Програми удосконалення об’єктів інфраструктури 

міста Чорткова на 2018-2020 рр. 

 

 

Програма удосконалення об’єктів інфраструткури міста Чорткова на 2018 - 2020 р.р. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

 

2018 рік 

 

2019 рік 2020 рік 

Усього витрат 

на виконання 

програми  

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

500 500 500 1500,0 

міський бюджет 500 500 500 1500,0 

Обласний, районні бюджети -   - 

бюджети сіл, селищ, міст  -   - 

кошти не бюджетних джерел -   - 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Я.П. Дзиндра 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми удосконалення об’єктів 

інфраструктури міста Чорткова на 2018-2020 рр. 

 

 

Напрями діяльності та заходи   

Програми удосконалення об’єктів інфраструктури  

міста Чорткова на 2018-2020 рр. 

 
з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Перелік заходів програми 

Строк виконання 

заходу 
Виконавці Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень на: 

 2018 рік 

 2019 рік 

 2020 рік 

1. Покращення елементів 

інфраструктури, покращення 

якості надання послуг 

Встановлення нових, проведення 

поточного та капітального ремонту 

автобусних зупинок, закупівля та 

обладнання їхобладнання їх 

інформаційними табло 

2018-2020 рр. КП Чортківський 

ККП, Чортківська 

міська рада 

Міський бюджет та інші 500.00 

 

500.00 

 

500.00 

2. Закупівля та встановлення 

вказівників вулиць, табличок з 

нумерацією будинків та дорожніх 

знаків 

2018-2020 рр. КП Чортківський 

ККП, КП Чортків 

дім, Чортківська 

міська рада 

Міський бюджет та інші 

3. Покращення якості надання 

послуг та оповіщення населення 

Закупівля та встановлення GPS – 

навігаторів, соціальних екранів в 

громадський транспорт  та 

розроблення та закупівля міського 

мобільного додатку   

2018-2020 рр. КП Чортківський 

ККП, Чортківська 

міська рада 

Міський бюджет та інші 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Я.П . 

Дзиндра  


