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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Городищенської сільської ради 
 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Протокол наради при голові №1 від 07.12.2020 року  

п.6 «Про програму «Благоустрій та охорона 

навколишнього природного середовища населених 

пунктів Городищенської сільської ради на 2021-2025 

роки» 

3. Розробник Програми Земельний відділ Городищенської сільської ради  

 
 

4. Співрозробники Програми Виконавчий комітет Городищенської сільської ради 
 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Городищенська сільська рада, земельний відділ 

Городищенської сільської ради 

 
 

6. Учасники Програми - Земельний відділ Городищенської сільської ради; 

- підприємства, організації, установи  всіх  форм  

власності територіально підпорядковані сільській раді; 

- жителі населених пунктів громади  

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 
 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Городищенської сільської ради, інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством 

 

 

 
 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього: 

у тому числі: 

25425,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних 

із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які 

потребують термінового вирішення.  

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення, 

проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства, боротьби зі стихійними 

сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими 

відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, 

але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій 

для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації 

підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту 

й обслуговування дорожньо-мостового господарства, озеленення території, вуличного 

освітлення, малих архітектурних форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має 

впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення 

ефективності системи благоустрою населених пунктів. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми  

Метою Програми є організація робіт із соціально-економічних, організаційно-правових 

та екологічних заходів, що здійснюються на території населених пунктів, з метою їх 

раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо 

захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 
 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є усвідомлення і допомога 

всього населення сільської ради при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого 

бюджету Городищенської сільської ради із залученням інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. Щорічно при внесенні змін до бюджету передбачати, виходячи 

із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми. 

Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до Програми. 

Програму передбачено реалізувати у період з 2021 по 2025 рік включно. 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

I 

(2021 рік) 

II 

(2022 рік) 

III 

(2023 рік) 

ІV 

(2024 рік) 

V 

(2025 рік) 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. 

грн.) 

5085,0 5085,0 5085,0 5085,0 5085,0 25425,0 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Програма передбачає реалізацію першочергових заходів і завдань, спрямованих на: 

 поліпшення благоустрою населених пунктів сільської ради; 

 підтримання санітарного стану території на належному рівні; 

 забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції та ремонту доріг; 

 покращення транспортного обслуговування населення; 

 підтримання належного благоустрою навколо закладів освіти; 



 вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування, утилізації 
твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану 

населених пунктів; 

 впорядкування кладовищ, братських могил, пам’ятних знаків; 

 освітлення вулиць (будівництво та відновлення вуличного освітлення); 

 проведення озеленення населених пунктів. 
Впровадження цієї Програми є однією зі складових частин, які необхідно виконати 

для реального підвищення загального рівня життя населення Городищенської територіальної 

громади. 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, 

природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних 

зон; 

- покращення екологічної ситуації у населених пунктах, підтримуватиметься санітарний стан 

населених пунктів на належному рівні; 

- збільшиться термін роботи автомобільної техніки; 

- своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг (влаштування білощебеневого 

покриття ґрунтових доріг); 

- відновлення мережі вуличного освітлення; 

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів 

сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців; 

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та 

здоров’я людини; 

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та 

санітарного очищення; 

- впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання, придбання сміттєвих 

баків та сміттєвоза для вивозу ТПВ; 

-  запровадження системи роздільного збирання сміття. 

- підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та 

санітарного очищення. 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми 

Розділ подано у додатку до Програми. 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює виконавчий комітет 

сільської ради відповідно до розподілу обов’язків. Відповідальним виконавцем Програми є 

земельний відділ Городищенської сільської ради. Співвиконавцем заходів Програми є 

виконавчий комітет. 

Виконавці заходів Програми щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним 

періодом, надають земельному відділу сільської ради інформацію про стан виконання 

заходів Програми. Земельний відділ щоквартально, до 15 числа місяця наступного за звітним 

періодом, подає виконкому сільської ради інформацію про стан та результати виконання 

заходів Програми. 

Після закінчення терміну реалізації Програми земельний відділ сільської ради спільно 

із заступником голови у місячний термін готує підсумковий звіт про її виконання, подає його 

виконавчому комітету сільської ради та розміщує на офіційному вебсайті Городищенської 

сільської ради.



 

 

Додаток до Програми 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

«Благоустрій населених пунктів Городищенської сільської ради на 2021-2025 роки» 
 

№ 
Назва напряму 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

заходу програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 

тис. грн., Очікуваний 

результат усього,  

у т.ч.: 
2021 

рік 
2022 

рік 
2023 

рік 
2024 

рік 
2025 

рік 
1 Розробити і 

здійснити ефективні 

та комплексні 

заходи з утримання 

територій населених 

пунктів у 

належному стані, їх 

санітарного 

очищення, 

збереження об'єктів 

загального 

користування, а 

також природних 

ландшафтів, інших 

природних 

комплексів і 

об'єктів 

1.1. Здійснення 

контролю за 

належним 

дотриманням 

Правил 

благоустрою 

населених пунктів 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

       Покращення 

екологічної ситуації 

у населених 

пунктах, 

підтримуватиметься 

санітарний стан 

населених пунктів 

на належному рівні 1.2. Проводити 

місячники з 

благоустрою, 

санітарного 

очищення та 

оновлення 

екологічної 

обстановки 

         

2 Створити умови для 

реалізації прав 

суб'єктами 

господарювання у 

сфері благоустрою 

населених пунктів 

2.1. Розроблення 

генеральних та 

детальних планів 

населених пунктів, 

дотримуючись 

екологічних і 

санітарних норм 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

500,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 Створення умови 

для реалізації прав 

суб'єктами 

господарювання 

3 Організувати 

належне утримання 

і раціональне 

3.1. Проведення 

робіт з ремонту та 

реконструкції 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

10000,0 2000

,00 

2000

,0 

2000

,0 

2000

,0 

2000,

0 

Належне утримання 

і раціональне 

використання 



використання 

територій, будівель, 

інженерних споруд 

та об'єктів 

рекреаційного, 

природоохоронного, 

оздоровчого, 

історико-

культурного, 

іншого призначення 

об’єктів 

благоустрою 

комунальної 

власності 

територій, будівель, 

інженерних споруд 

та об'єктів 

рекреаційного, 

природоохоронного, 

оздоровчого, 

історико-

культурного, 

іншого призначення 

3.2. Облаштування 

дитячих 

майданчиків  

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.3. Придбання 

лавочок, 

павільйонів та 

бесідок для парків 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

4 Здійснити заходи з 

благоустрою 

населених пунктів, 

озеленення та 

утримання в 

належному стані 

садиб, дворів, 

парків, площ, 

вулиць, кладовищ, 

братських могил, 

обладнання дитячих 

і спортивних 

майданчиків, 

ремонту доріг і 

тротуарів, інших 

об'єктів 

комунальної 

власності 

4.1. Здійснення 

благоустрою 

територій навколо 

шкільних та 

дошкільних 

закладів освіти 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

125,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Благоустрій 

населених пунктів, 

озеленення та 

утримання в 

належному стані 

садиб, дворів, 

парків, площ, 

вулиць, кладовищ, 

братських могил, 

обладнання дитячих 

і спортивних 

майданчиків, 

ремонту доріг і 

тротуарів, інших 

об'єктів 

комунальної 

власності 

4.2. Висадка дерев, 

кущів, квітів, 

проведення 

озеленення 

населених пунктів 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.3. Санітарна 

очистка кладовищ 
2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

500,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

4.4. Прибирання та 

обкоси 

придорожньої 

зони, скверів, 

парків, кладовищ, 

прибудинкових 

територій. 

(Придбання 

бензину, 

мастильних 

матеріалів, 

тримеру та 

запчастин до 

газонокосарок) 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4.5. Придбання 

інвентарю для 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

Бюджет 

Городищенської 

100,0 20,0 20, 20,0 20,0 20,0 



проведення робіт з 

благоустрою 
земельний відділ сільської ради 

4.6. Придбання 

фарби, вапна для 

фарбування 

об’єктів 

благоустрою 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

5 Проводити 

систематичну 

роботу з твердими 

побутовими 

відходами 

5.1. Утримання та 

захоронення 

твердих побутових 

відходів, 

впровадження 

роздільного 

збирання сміття. 

Облаштування 

майданчиків для 

збору ТПВ 

2021-2025 

роки 
2021-2025 роки Виконавчий 

комітет, 

земельний 

відділ 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Запровадження 

системи роздільного 

збирання сміття 

5.2. Придбання 

контейнерів для 

сміття, придбання 

сміттєвоза 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Вирішення питань 

збирання (в т.ч. 

роздільного) сміття, 

транспортування, 

утилізації твердих 

побутових відходів 

та сміття і на цій 

основі покращення 

санітарного стану 

населених пунктів 
5.3. Ліквідація 

несанкціонованих 

(стихійних) 

сміттєзвалищ 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Поліпшення 

санітарного стану 

навколишнього 

природного 

середовища 

населених пунктів 

сільської ради та 

створення кращих 

умов для 

життєдіяльності її 

мешканців 
6 Проводити роботи з 

освітлення вулиць 
6.1. Будівництво 

та реконструкція 

вуличного 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

1250,0 250,

0 

250,

0 

250,

0 

250,

0 

250,0 Відновлення мережі 

вуличного 

освітлення 



освітлення 
6.2. Поточний 

ремонт ліній 

зовнішнього 

освітлення, 

послуги з 

техобслуговування 

та утримання в 

належному стані 

систем вуличного 

освітлення 

   500,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

7 Удосконалити 

роботу дорожньо-

мостового 

господарства 

7.1. Проведення 

капітальних та 

поточних ремонтів 

доріг населених 

пунктів 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

10000,0 2000

,00 

2000

,0 

2000

,0 

2000

,0 

2000,

0 

Утримання в 

належному стані 

дорожньо-

мостового 

господарства, 

покращення 

транспортного 

обслуговування 

населення, 

забезпечення 

безпеки руху в 

зимовий період 

7.2. Проведення 

капітальних та 

поточних ремонтів 

мостів населених 

пунктів 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      

7.3. Поточний 

ремонт 

автобусних 

зупинок, 

облаштування 

нових. 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

7.4. Розчистка 

вулиць від снігу 
2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

750,0 150,

0 

150,

0 

150,

0 

150,

0 

150,0 

     Всього: 25425,0 5085

,0 

5085

,0 

5085

,0 

5085

,0 

5085,

0 
 

 

 

 

  




