
    
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять дев’ята сесія   

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

23 грудня 2022 року       Деражня                                 № 7 

 

Про затвердження «Програми благоустрою  

Деражнянської міської територіальної  

громади на 2023-2025 роки» 
 

На підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пропозицій постійних 

комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1.Затвердити Програму благоустрою Деражнянської міської територіальної громади 

на 2023- 2025 роки. 

 

2.Фінансування Програми здійснювати в межах затверджених асигнувань на 

відповідний рік та інших джерел не заборонених законодавством. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської ради з 

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності                                            

(голова комісії  Ігор СУЛІН). 

                                                                                                                               

 

 Міський голова                                                                                                Андрій  КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                  Рішення Деражнянської  

                                                                              міської ради 

                                                                                                     від  23  грудня  2022 року 

                                                                № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

БЛАГОУСТРОЮ ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

НА 2023-2025 РОКИ 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Деражня  - 2022 рік



 

 

 

 

 

3 

 

ПАСПОРТ  
Програми  благоустрою Деражнянської міської територіальної громади на 2023-2025  роки 

 

1. Підстава розроблення 

Програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів», 

Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів 

благоустрою населених пунктів затвердженого наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154 (зі 

змінами та доповненнями); Правила утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, затверджених 

наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- 

комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 

№ 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 

2006 року № 880/12754, Державні санітарні норми та 

правили утримання територій населених місць, 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457; 

Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг 

населених пунктів, затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 14 лютого 2012 

року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

05 березня 2012 року за № 365/20678; Порядок утримання 

кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань житлово - 

комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 

193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 

вересня 2004 року за № 1113/9712 

2. Розробник Програми Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою 

апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

3. Головний розпорядник 

коштів 

Виконавчий комітет  в особі міського голови 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

КП «Деражнянська ЖЕК №1» 

КП «Лозове комунсервіс» 

5. Термін реалізації 

Програми 

2023-2025 роки 

6. Мета Програми Забезпечення утримання в належному санітарному стані 

території міста та сіл громади (проїжджої частини, 

тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних 

форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та 

скверах міста, озеленення територій) 

Очищення територій. 

Раціональне використання та охорона об’єктів  

благоустрою. 

Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого 

для життєдіяльності людини довкілля. 
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7. Джерела фінансування 

Програми 

Бюджет Деражнянської міської територіальної громади, 

інші джерела не заборонені законодавством 

8. Орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, тис.грн. 

2023 р. 2024 р. 2025 р. 

9 500 10 500 11 500 

 

 

1. Загальні положення 

   Благоустрій - комплекс робіт з  інженерного захисту,  розчищення,  осушення  та 

озеленення території,  а також соціально-економічних,   організаційно-правових   та   

екологічних заходів з покращення мікроклімату,  санітарного очищення та інше, що 

здійснюються на території населеного пункту з  метою  її  раціонального  використання,  

належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.  

   Програма благоустрою Деражнянської міської громади на 2023-2025 роки  

розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», 

Закону України «Про автомобільні дороги» та інших нормативно – правових актів у сфері 

благоустрою населених пунктів. 

   Виконання Програми передбачає : 

  Запровадження стимулів до економного і раціонального 

   господарювання та використання ресурсів; 

 Покращення екологічного та санітарного стану; 

 Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-комунального 

господарства. 

   Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного 

середовища для проживання, що досягається шляхом  забезпечення належного рівня 

благоустрою. Роботи з благоустрою здійснюються КП «Деражнянська ЖЕК №1», КП 

«Лозове комунсервіс. 

   Впродовж останнього року у місті проведена значна робота у сфері благоустрою, 

що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз  побутових відходів, 

поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану 

електроенергію вуличного освітлення, крім того проведено роботи по встановленню 

дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості, нанесенню дорожньої 

розмітки на пішохідних переходах,  ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню 

прибудинкових територій, місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивного 

майданчиків, капітальний та поточний ремонт доріг, тротуарів та покрівель житлових 

будинків,  придбання, встановлення та ремонт лавок та ін.. 

 

2.Мета Програми 
   Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в 

належному санітарно – технічному стані території міста та сіл, покращення її естетичного 

вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку жителів та гостей 

Деражнянської міської громади. 

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках: 

 Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану  (організація прибирання 

міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для 

розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів,  встановлення урн для 

сміття тощо; 
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 Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх 

знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, тощо; 

 Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним  видаленням 

сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих дерев, 

утриманням газонів, зелених зон; 

 Забезпечення якісного вуличного освітлення міста та сіл (поточне утримання, 

впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення); 

 Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів; 

 Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, облаштування 

дитячих, спортивних майданчиків тощо); 

 Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування існуючого 

кладовища та проведення ряду заходів по їх розширенню за потреби); 

 Залучення до виконання робіт з благоустрою осіб  з числа безробітних 

зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених до 

виконання громадських робіт; 

 Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та 

місцевих свят; 

 Проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в 

громадських місцях, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх проживання. 

 

3.Механізм реалізації Програми 
Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання Заходів, що забезпечать 

комплексний благоустрій території міста, сіл та сприятливе для життєдіяльності людини 

середовище, а саме: 

 Проведення заходів з санітарного очищення; 

 Своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу, обробка їх протиожиледними 

матеріалами; 

 Догляд за зеленими насадженнями; 

 Проведення заходів по благоустрою міського кладовища; 

 Проведення роз’яснювальної роботи серед  населення з питань благоустрою; 

 Вуличне освітлення та оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього 

освітлення; 

 Санітарна очистка  – догляд за полігоном відходів. 

 Шляхи реалізації Програми благоустрою Деражнянської міської територіальної  

громади на 2023-2025 роки: 

 утримання вулиць, тротуарів, (підмітання території, прибирання та вивезення 

сміття та ін.); 

 поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць та тротуарів; 

 капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць та тротуарів; 

 благоустрій і поточне утримання, поточний ремонт на об’єктах благоустрою 

зеленого господарства (санітарний покіс зелених зон, садіння квітів, у тому числі і 

багаторічних, підрізання дерев, видалення окремих засохлих та аварійних дерев та кущів; 

знешкодження омели, садіння нових окремих дерев та кущів, утримання території в 

належному санітарному стані);                                                                                                                                                                                                                                            

 утримання площ, парків та скверів; 

 утримання вуличного освітлення (в т.ч. електроенергія, поточне утримання, 

продовження робіт з реконструкції зовнішнього освітлення з застосуванням 

енергозберігаючих технологій); 

– встановлення, ремонт та очистка колодязів і мереж зливної каналізації; 

 вивезення ТПВ і  сміття; 
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 ліквідація  стихійних сміттєзвалищ; 

 інші витрати (придбання, встановлення та ремонт лавок, утримання пам’ятників, 

демонтаж  та встановлення рекламних конструкцій та інше) . 

 

ІV. Обсяги та джерела фінансування 
Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її 

проведення, що затверджується щорічно рішенням сесії Деражнянської міської ради, в 

межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним 

виконавцям. 

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт  і 

виходячи з реальних можливостей бюджету. 

 

V. Організація та контроль за виконанням Програми 
Щорічний звіт про виконання завдань Програми подається Деражнянській міській 

раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного 

бюджетного періоду. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання завдань 

Програми,  здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 

VІ. Очікувані результати виконання Програми 
 Виконання Програми дасть можливість забезпечити : 

 Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою 

та санітарної очистки; 

 Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини; 

 Створення умов для очищення від забруднення побутовими відходами; 

 Значне покращення санітарного стану та  благоустрою; 

 Відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування 

твердого покриття на міських та сільських дорогах; 

 Розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення міста та сіл; 

 Суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон 

відпочинку, заміну застарілих лісонасаджень та їх оновлення, більш якісне утримання та 

обслуговування зеленого господарства; 

 Покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного 

впливу на довкілля; 

 Створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя, активізації жителів Деражнянської міської територіальної 

громади.            

 В рамках Програми благоустрою Деражнянської міської територіальної громади 

на 2023-2025 роки  здійснюються заходи з утримання об’єктів благоустрою, які щорічно 

затверджуються Деражнянською міською радою за поданням балансоутримувачів об’єктів 

благоустрою. 

 

    

 

 

 Міський голова                                                                                         Андрій  КОВПАК 
 

                                                                           

 

 

 


