
                                                                                                      
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятдесят друга сесія 
сьомого скликання 
РІШЕННЯ 

 
     грудня 2018 року                      м. Деражня                                          №  
 

   Про затвердження Програми розвитку 
та збереження зелених насаджень на території  
м. Деражня на 2019-2020 роки 

  
   На підставі п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах», Наказу Державного комітету України з питань житлово – 
комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку 
проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, 
Наказу Міністерства  будівництва, архітектури та житлово – комунального 
господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил 
утримання зелених насаджень у населених пунктах України», враховуючи 
рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 
 

 ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму розвитку та збереження зелених насаджень на території 
м. Деражня на 2019-2020 роки, що додається. 

2. Контроль за  виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Сидорук В. А. та постійну комісію міської ради з питань містобудування, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова 
комісії Романів В. І.). 
 

 
Міський голова                                                                                    Ковпак А. М. 

 
 
 
 
 
 



 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
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ПАСПОРТ 
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

НА ТЕРИТОРІЇ М. ДЕРАЖНЯ НА 2019-2020 РОКИ 
Назва програми Програма розвитку та збереження зелених 

насаджень на території м. Деражня на 2019 – 
2020 роки 

Підстава для розроблення 
Програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закон України  від 25.06.91 № 1264-
XII «Про охорону навколишнього природного 
середовища», Закон України від 14.10.98 № 
180– XIV «Про захист рослин», Закон України 
від 09.04.99 № 591– XIV «Про рослинний світ», 
Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про 
благоустрій населених пунктів», Постанова 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 
1045 «Про затвердження Порядку видалення 
дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах», Наказ Державного комітету України з 
питань житлово – комунального господарства 
від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження 
Порядку проведення ремонту та утримання 
об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ 
Міністерства  будівництва, архітектури та 
житлово – комунального господарства України 
від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження 
Правил утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України» 

Термін реалізації Початок  - 2019 рік 
Закінчення  - 2020 рік 

Розробник програми Виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради 

Головний розпорядник 
коштів 

Виконавчий комітет  в особі міського голови 

Учасники Програми Деражнянська міська рада 
КП «Деражнянська ЖЕК №1» 

Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми 

25 тис. грн 
 

 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів 
Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до 
міського бюджету впродовж терміну дії Програми.  



 

  

І. Загальні положення 
 У сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку 

транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього 
середовища. Зелені насадження займають важливе місце у вирішенні 
проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують 
комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають 
стабілізатором екологічної рівноваги. Зелені насадження є важливим 
компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його 
містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.  

Розроблення Програми викликана у зв’язку з необхідністю:  
-    створення концепції розвитку зелених зон; 
- інвентаризації елементів та об’єктів благоустрою зеленого 

господарства; 
-   підвищення якості  зелених насаджень та  зменшення кількості 

аварійних дерев.  
Програма визначає основні напрями направлені на розвиток, 

збереження та поновлення зелених насаджень, а також створення місць 
загального відпочинку населення.  

Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, 
розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, надання 
зеленим зонам статусу, а також на покращення зовнішньої привабливості 
вулиць та місць загального користування.  

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», Закону України  «Про охорону навколишнього природного 
середовища», Закону України «Про захист рослин», Закону України «Про 
рослинний світ», Переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 
затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України, Порядку проведення ремонту та 
утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом 
Держкомітету з питань житлово-комунального господарства, Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із внесеними до неї змінами. 

Програма передбачає проведення комплексу управлінських, 
економічних і правових заходів, направлених на розвиток, збереження та 
поновлення зелених насаджень, а саме :  

- проведення інвентаризації зелених насаджень; 
- комплексної оцінки фактичного і прогнозованого стану насаджень;  
- розробки заходів з реконструкції і оптимізації рослинних угруповань і 

санітарно-екологічних умов; 
-визначення балансоутримувача об’єктів благоустрою зеленого 

господарства; 



 

  

- проведення заходів, пов’язаних з озелененням міста Деражня, 
підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів;  

- створення нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального 
призначення; 

- активну роботу з населенням у напрямку підвищення екологічної 
освіти; 

- створення проектів побудови, реконструкції зелених насаджень та 
місць загального відпочинку населення. 

 
ІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована 

Програма 
 Основними причинами виникнення проблем зменшення площ зелених 

насаджень та погіршення їх якісного стану є неналежний догляд та 
обмеженість ремонтів і реконструкції зелених насаджень у зв’язку малими 
обсягами фінансування утримання зелених насаджень, що призвело до 
втрати декоративності, збільшення сухостійних, ушкоджених хворобами і 
шкідниками дерев, забур’янення газонів, зменшення площ квіткового 
оформлення, кількості висаджених квітучих кущів та формованих саджанців 
дерев. Також доцільно звернути увагу на максимальне  зменшення зелених 
зон при вирішенні питань ущільнення забудови, влаштування доріг, інших 
інженерних мереж та споруд за рахунок територій об’єктів зеленого 
господарства.  

Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів у 
створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних 
життєвих умов для населення. Вона формує ландшафти міста, є місцем 
повсякденного відпочинку населення, покращує природне середовище, є 
природним біофільтром повітря, води і грунтів, акумулює техногенні викиди. 
Саме тому необхідні довгострокові комплексні заходи з підбору 
асортименту, оновлення існуючих зелених насаджень, створення нових  
скверів, зелених зон житлових масивів з використанням стійких видів і форм 
деревних та чагарникових рослин. 

Можна виділити наступні основні напрямами Програми: 
- інвентаризація зелених насаджень та створення кадастру; 
- використання безпечних засобів захисту рослин; 
- санітарна обрізка та знесення аварійних дерев; 
- корчування пеньків, посадка дерев на вулицях; 
- реконструкція зеленої зони об’єктів загального користування. 

 
ІІІ. Мета та завдання Програми 

 Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення 
існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з ландшафтом 
населеного пункту, утримання у здоровому впорядкованому стані стійких до 
несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що 
забезпечить збалансований розвиток зеленої зони та виконання нею 
екологічних соціально-економічних  функцій.  



 

  

Основними завдання Програми є: 
-   створення нових об’єктів зеленого господарства із створенням нових 

зелених насаджень; 
-    ландшафтної реконструкції об’єктів зеленого господарства; 
-    капітального ремонту об’єктів зеленого господарства; 
-    утримання зелених насаджень; 
- розвитку матеріально-технічної бази зеленого господарства. 
Програма виконуватиметься шляхом:  

 
ІV. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування заходів здійснювати у межах коштів, що 
передбачатимуться у міському бюджеті на 2019-2020 роки. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених Законом. 

 
V. Очікувані результати та ефективність Програми 

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій міста Деражня 
є збільшення площ зелених зон та розширення їх рекреаційних можливостей 
за рахунок максимального озеленення.  

Реалізація заходів Програми дозволить: 
-   забезпечити озеленення невпорядкованих  територій; 
- покращити якісні та кількісні показники зелених насаджень до 

нормативних; 
- раціонально використати видалені зелені насадження з метою 

подальшого їх застосування для потреб міста; 
- залучити мешканців населених пунктів до проведення акцій з 

озеленення;  
- провести омолодження існуючих парків, скверів, алей шляхом 

вирубування сухостійних, аварійних, небезпечних дерев; 
- запобігти травматизму та нещасним випадкам шляхом вирубки 

небезпечних дерев; 
-   утримувати в належному естетичному стані парки, сквери та алеї; 
- здійснювати захист територій зелених насаджень від нецільового 

використання. 
Ефективність Програми полягає в тому, що виконання заходів надасть 

можливість створити нові зелені зони, озеленити житлові квартали, 
упорядкувати клумби і квітники, надасть змогу відновити естетично-виховні 
функції зеленої зони. 

 
VI. Організація та контроль за виконанням Програми 

Виконком Деражнянської міської ради здійснює контроль за 
виконанням Програми розвитку та збереження зелених насаджень на 
території м. Деражня на 2019-2020 роки та при необхідності вносить 
пропозиції щодо її коригування. 

 



 

  

VII. Механізм реалізації Програми 
 

План заходів щодо реалізації Програми 
 
№ 
п/
п 

Перелік заходів 
 

 

Термін 
виконання 

 
 

Фінансування (тис. грн) Відповідальні за 
виконання всього Державн

ий, 
Обл. 
екол. 
фонд. 

 

місцев
ий 

бюдже
т 

інші 

1. Інвентаризація та 
паспортизація 
зелених насаджень 
міста 

Щорічно      КП «Деражнянська 
ЖЕК №1» 

2. Озеленення 
дворових територій 
багатоквартирних 
будинків 

2019 
 

2020 

5,0 
 

5,0 

 5,0 
 

5,0 

 Міськвиконком 
КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

3. Придбання 
багаторічних дерев 
та кущів для парків, 
скверів, алей міста 

2019 
 

2020 

20,0 
 

20,0 

 20,0 
 

20,0 

 Міськвиконком 
КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

4. Створення зелених 
санітарно – 
захисних зон 
промислових 
підприємств 

Щорічно      Міськвиконком 
Підприємства, 

установи, організації 
міста 

5. Насадження 
«зелених парканів» 
навколо відкритих 
літніх кафе та  
стоянок автомобілів 

Щорічно      Міськвиконком 
Підприємства, 

установи, організації 
міста 

6. Озеленення 
територій 
навчальних 
закладів, 
установ соціальної 
сфери 

Щорічно      Міськвиконком 
Навчальні заклади 

міста 
 

7. Проведення 
екологічних акцій 
«За чисте довкілля» 

Щорічно      Міськвиконком 
Навчальні заклади 

міста 
 

 Всього:   25,0  25,0   
 
Апарат виконавчого комітету міської ради щорічно звітує перед 

міською радою про хід виконання Програми. 
 

 

Секретар міської ради                                                                     Сидорук В. А. 


