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Назва 

Програми 

Програма озеленення території Зазимської об'єднаної 

територіальної громади на 2020-2023 роки 

Термін 

реалізації  

початок 2020 рік 

закінчення 2023 рік 

Розробник 

Програми 

Виконавчий комітет Зазимської сільської ради 

Мета 

Програми 

- Збереження та відтворення на території Зазимської  

сільської ради існуючих зелених насаджень 

- Збільшення площі та кількості зелених насаджень, 

утримання їх у здоровому впорядкованому стані 

- Створення нових, відновлення та проведення 

реконструкції існуючих зелених зон 

- Поліпшення естетичного стану парків, скверів, місць 

загального користування, вулиць  

- Створення сприятливих умов для проживання 

населення, збереження біологічного різноманіття рослин 

- Поліпшення стану навколишнього середовища 

Очікувані 

результати 

- Забезпечення максимального озеленення території 

громади 

- Покращення естетичного вигляду населених пунктів 

громади 

- Поліпшення стану навколишнього природного 

середовища 

- Формування позитивного іміджу та привабливості 

громади 

Джерела 

фінансування  

 

Кошти державного бюджету 

Кошти обласного бюджету 

Кошти районного бюджету  

Кошти сільського бюджету Зазимської сільської ради 

Кошти сільського бюджету Погребської сільської ради 

Інші кошти, не заборонені законодавством 

 

  



1. Загальні положення. 

Програма озеленення території Зазимської об'єднаної територіальної 

громади на 2020-2023 роки визначає основні напрями, форми діяльності та 

відносини Зазимської сільської ради та її виконавчих органів, комунальних 

підприємств, представників громадськості, фізичних та юридичних осіб 

стосовно створення, збереження та утримання зелених насаджень у межах 

Зазимської об'єднаної територіальної громади. 

Програма розроблена на виконання Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  «Про захист рослин», «Про рослинний світ», 

«Про благоустрій населених пунктів», «Про карантин рослин», «Про 

природно-заповідний фонд України», 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 Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України «Про затвердження Інструкції з 

інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України» від 

24.12.2001 № 226,  Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання 

зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.2006 № 105. 

 

2. Визначення актуальності проблеми. 

За своїм географічним розташуванням населені пункти Зазимської ОТГ 

відносяться до територій з підвищеним потенціалом забруднення 

атмосферного повітря, несприятливими умовами розсіювання промислових 

викидів. В умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку 

транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього 

середовища (повітряного простору, води, грунту), що створює малосприятливі 

умови для життєдіяльності людини. 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.  

Актуальним є питання несистемності розміщення зелених насаджень 

загального користування Більшість об’єктів зеленої зони пройшли тривалий 

час формування. На об’єктах озеленення велика кількість небезпечних дерев, 

насадження потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих 

і пошкоджених гілок, більша частина з них є небезпечною для людей, 

будівель, автотранспорту, електромереж.  



Необхідність розроблення Програми викликана такими чинниками: 

- відсутність матеріалів інвентаризації та паспортизації зелених 

насаджень; 

- відсутність концепції розвитку зелених зон; 

- хаотичність елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства; 

- низька якість зелених насаджень та велика кількість аварійних дерев.  

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 передбачає проведення комплексу управлінських, 

економічних і правових заходів, направлених на розвиток, збереження та 

поновлення зелених насаджень, а саме: 

- проведення інвентаризації зелених насаджень; 

- проведення оцінки фактичного і прогнозованого стану насаджень; 

- розробки заходів з реконструкції і оптимізації рослинних угруповань 

і санітарно-екологічних умов; 

- проведення заходів, пов’язаних з озелененням сіл Зазим'є та Погреби, 

підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів;  

- створення нових зелених зон загального користування; 

- активну роботу з населенням у напрямку підвищення екологічної 

освіти; 

- виготовлення проектів, започаткування нових та реконструкції 

існуючих зелених насаджень і місць загального відпочинку населення. 

 

3. Мета Програми. 

Основною метою Програми є: 

- збереження та відтворення на території Зазимської  сільської ради 

існуючих зелених насаджень; 

- збільшення площі та кількості зелених насаджень, утримання їх у 

здоровому, впорядкованому стані; 

- створення нових, відновлення та проведення реконструкції існуючих 

зелених зон; 

- поліпшення естетичного стану парків, скверів, місць загального 

користування, вулиць;  

- створення сприятливих умов для проживання населення, збереження 

біологічного різноманіття рослин; 

- поліпшення стану навколишнього середовища. 

 

4. Цілі та завдання Програми. 

Ціль Програми: 



- збереження існуючих та створення нових зелених насаджень; 

- створення безпечних умов життєдіяльності населення; 

- комплексний підхід до озеленення з урахуванням кліматичних умов. 

Завдання Програми: 

- проведення інвентаризації зелених насаджень на території громади; 

- оцінка стану зелених насаджень та розробка плану їх збереження та 

реконструкції на 2020-2023 роки; 

- відведення земельних ділянок для створення парків, скверів на 

території сіл Зазим'є та Погреби; 

- створення нових зелених зон у населених пунктах Зазимської ОТГ; 

- розроблення і втілення заходів по догляду за об’єктами благоустрою 

зеленого господарства із впровадженням новітніх технологій, методів та 

прийомів озеленення; 

- проведення навчань в дитячих дошкільних закладах, серед 

учнівських, студентських колективів, мешканців громади щодо важливості 

збереження та збільшення зелених насаджень, а також впливу зелених 

насаджень на покращення екологічної ситуації та здоров'я людей; 

- участь підприємств різної форми власності у реалізації заходів 

Програми; 

- проведення масових акцій з озеленення; 

- забезпечення максимального озеленення територій при оптимальному 

використанні бюджетних коштів; 

 

5. Шляхи реалізації Програми 

Реалізація Програми забезпечується Зазимською сільською радою та її 

виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами, 

організаціями, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями та 

мешканцями об'єднаної територіальної громади. Виконавці Програми 

забезпечують узгоджені дії з підготовки та реалізації програмних заходів, 

цільового та ефективного використання бюджетних коштів. 

Програмою передбачається реалізація наступних заходів: 

5.1. Інвентаризація та паспортизація парків, скверів, зелених насаджень. 

З метою охорони і збереження зелених насаджень, створення бази даних 

для розробки програм будівництва, відновлення та експлуатації об'єктів 

зеленого господарства необхідно провести інвентаризацію і паспортизацію 

територій зелених зон сіл Зазим'є та Погреби, у тому числі парків, скверів, з 

визначенням меж усіх територій і винесенням їх в натуру. 

Повна технічна інвентаризація зелених насаджень передбачає: 

- визначення загальної площі, зайнятої об'єктами зеленого господарства, 

у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами тощо; 



- визначення кількості дерев та чагарників за типами насаджень, видами 

рослин, віком, діаметром дерев та їх якісним станом; 

У результаті проведення інвентаризації об'єктів зеленого господарства 

повинні складатися такі документи: 

- акт обстеження зелених насаджень; 

- журнал обліку зелених насаджень; 

- технічний паспорт об'єкта. 

До виконання цього заходу будуть залучені працівники сільської ради, 

члени комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості на території Зазимської сільської ради, власники та користувачі 

земельних ділянок, представники комунального підприємства "Добробут". 

5.2. Оцінка стану зелених насаджень та розробка плану їх збереження і 

реконструкції на 2019-2023 роки. 

За результатами проведеної інвентаризації, буде визначено якісний і 

кількісний стан зелених насаджень та розроблено план дій по їх збереженню, 

відновленню та реконструкції. 

На підставі розробленого плану будуть визначені заходи, які потребують 

включення до програми на фінансування. План затверджується рішенням 

виконавчого комітету Зазимської сільської ради. 

5.3. Відведення земельних ділянок для створення парків, скверів на 

території сіл Зазим'є та Погреби. 

Після інвентаризації існуючих місць розташування зелених насаджень, 

планується проведення комплексу робіт по відведенню у комунальну 

власність земельних ділянок під такими зеленими насадженнями. Результатом 

такої роботи будуть правовстановлюючі документи на земельні ділянки ,на 

яких розміщені об'єкти зеленого господарства. Фінансування робіт по 

оформленню права власності на такі земельні ділянки планується здійснювати 

за рахунок бюджетних коштів та інших не заборонених чинним 

законодавством коштів. 

5.4. Створення нових зелених зон на території громади. 

Протягом строку дії Програми заплановано : 

- будівництво паркової зони по вул. Київській в селі Зазим'є; 

- будівництво паркової зони по вул. Майданівській в селі Погреби. 

Реалізація проектів буде здійснюватися за рахунок коштів як місцевого 

бюджету, так і за рахунок коштів інвесторів. 

 

5.5. Розроблення та здійснення заходів по озелененню та догляду за 

об’єктами благоустрою зеленого господарства. 

З метою ефективного планування видатків місцевого бюджету членами 

виконавчого комітету, депутатським корпусом, зокрема постійною 

депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства, 



природокористування, екології та благоустрою, подаються на затвердження 

виконавчого комітету заходи по утриманню зелених насаджень. Під час 

планування заходів обов’язково враховуються новітні технології, методи та 

прийоми озеленення. Схвалені виконавчим комітетом заходи вносяться до 

проекту рішення "Про бюджет сільської ради" на кожен поточний рік та 

вважаються такими, що мають право на фінансування з місцевого бюджету. 

5.6. Просвітницька діяльність щодо важливості озеленення 

території громади. 

Основним завданням реалізації цього заходу є підвищення екологічної 

освіти населення, виховування гармонійного співіснування людини та 

природи, відповідального ставлення до неї та бажання охороняти її. 

Для виховання дбайливого ставлення до природи, навиків поводження з 

зеленими насадженнями, пропонується збільшити відсоток уроків з 

природознавства, які будуть проводитись безпосередньо у зелених зонах на 

території громади та залучення дітей до посадки та догляду за зеленими 

насадженнями. 

Також пропонується запровадити тематичні уроки екологічної 

грамотності в навчально-виховних об'єднаннях та закладах дошкільної освіти. 

5.7. Проведення масових акцій з озеленення. 

У рамках цього заходу планується висаджування зелених насаджень під 

час проведення всеукраїнської акції «Посади дерево», проведення місцевих 

акцій з висадки дерев із залученням громадськості та учнівських колективів. 

Проведення акцій по висадці дерев спрямовується на виховання у 

мешканців громади екологічної культури поведінки та відповідальності за 

стан природного навколишнього середовища, створює умови для виховання у 

дітей любові до природи, естетичного сприйняття навколишнього 

середовища. 

З метою зменшення негативного впливу викидів промислових 

підприємств в межах охоронних зон за згодою підприємств планується 

проведення акцій «Посади дерево». 

Для збільшення кількості зелених насаджень на територіях обмеженого 

користування та територіях існуючої багатоквартирної забудову висаджувати 

дерева планується на прибудинкових територіях. 

Придбання посадкового матеріалу здійснюється як за рахунок місцевого 

бюджету, так і за рахунок коштів суб'єктів господарювання і жителів громади. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми. 

 Очікуваними результатами Програми є:  

- забезпечення максимального озеленення території громади; 

- покращення естетичного вигляду населених пунктів громади; 

- поліпшення стану навколишнього природного середовища; 



- формування позитивного іміджу та привабливості громади; 

 

7. Обсяги та джерела фінансування. 

Фінансування заходів Програми передбачається з таких джерел: 

- Кошти державного бюджету 

- Кошти обласного бюджету 

- Кошти районного бюджету  

- Кошти сільського бюджету Зазимської сільської ради 

- Кошти сільського бюджету Погребської сільської ради 

- кошти підприємств, установ та організацій 

- кошти власників, орендарів та користувачів земельних ділянок 

- інші кошти, не заборонені чинним законодавством. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, 

передбаченнях у бюджетах Зазимської сільської ради та Погребської сільської 

ради (яка перебуває в стадії реорганізації) на відповідний рік за загальним та 

спеціальним фондами бюджету. 

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається з 

урахуванням можливостей місцевого бюджету під час формування їх 

показників. 

 

8. Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії 

сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, 

інвестицій та зовнішньо-економічних зв’язків та з питань житлово-

комунального господарства, природокористування, екології та благоустрою. 

 

 

 

Секретар       Олег БОНДАРЕНКО  



ЗАХОДИ 

виконання Програми озеленення території 

Зазимської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки 

 

№ 

з/п 

 

Заходи 

 

Прогнозовані обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 
Інвентаризація та паспортизація парків, 

скверів, зелених насаджень 

    

 
Проведення обстеження наявних зелених 

насаджень 

    

 
Складання актів обстеження зелених 

насаджень 

    

2 

Оцінка стану зелених насаджень та 

розробка плану їх збереження і 

реконструкції на 2019-2023 роки 

    

 Оцінка стану зелених насаджень     

 
Розробка пропозицій по збереженню існуючих 

зелених насаджень 

    

 
Розробка пропозицій по догляду за існуючими 

зеленими насадженнями 

    

3 

Відведення земельних ділянок для 

створення парків, скверів на території сіл 

Заим'є та Погреби 

    

 

Виготовлення землевпорядної документації 

щодо відведення у власність громади 

земельних ділянок під зеленими 

насадженнями 

50 70 80 100 

 

Виготовлення правовстановлюючих 

документів на земельні ділянки під зеленими 

насадженнями 

    

 

Винесення меж земельних ділянок під 

зеленими насадженнями в натурі (на 

місцевості) 

5 6 7 10 

4 
Створення нових зелених зон на території 

громади 

    

 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на створення нових зелених зон 

(парків, скверів, і т. п.) 

100 100  150 

 
Проведення робіт по влаштуванню нових 

зелених зон (парків, скверів, і т. п.) 

400 500 700 1000 

 
Будівництво паркової зони по вул. Київській в 

селі Зазим'є 

2500 10000 5000 - 

 
Будівництво паркової зони по вул. 

Майданівській в селі Погреби 

2500 5000 10000 - 

5 

Розроблення та здійснення заходів по 

озелененню та догляду за об’єктами 

благоустрою зеленого господарства 

    

 Скошування рослинності на узбіччях доріг 200 200 200 200 

 Санітарне обрізування дерев     

 Видалення чагарників     



 Видалення сухостійних дерев 300 300 300 300 

 Формування крон дерев     

 Поливання зелених насаджень 30 30 30 30 

 Придбання та внесення добрив 30 30 30 30 

 Обробка зелених насаджень проти шкідників 20 20 20 20 

 
Дезінсекція у місцях масового відпочинку 

людей (знищення синантропних комах) 

20 20 20 20 

 

Придбання обладнання та устаткування по 

догляду за зеленими насадженнями (лопати, 

граблі, вила, ножиці садові, газонокосарки, 

тримери, бензопили, кущорізи, спецодяг, 

засоби індивідуального захисту, добрива і т.п.) 

50 50 50 50 

 

Озеленення територій громадського 

користування (дитячі та спортивні 

майданчики, клумби, зупинки громадського 

транспорту, подвір'я громадських установ, 

шкіл, дитячих садків і т. п.): 

    

 - Придбання та підвезення грунту 50 50 50 50 

 - Придбання посадкового матеріалу 100 100 100 100 

 - Посів газонів 50 50 50 50 

 - Висадка квітів, кущів, дерев,  100 100 100 100 

 - Облаштування клумб 30 30 30 30 

 - Ландшафтний дизайн територій     

 
- Роботи по благоустрою територій (земляні 

роботи, косіння, аерація тощо) 

10 10 10 10 

 
Озеленення прибережно-захисних смуг річок 

та водойм 

40 40 40 40 

6 
Просвітницька діяльність щодо важливості 

озеленення території громади 

    

 
Проведення тематичних уроків з екологічної 

грамотності у школах та дитячих садках 

    

 Збільшення відсотку уроків з природознавства     

 
Проведення уроків  безпосередньо у зелених 

зонах на території громади 

    

 Залучення дітей до висадки кущів та дерев     

 Започаткування висадки "Алеї випускників"     

7 Проведення масових акцій з озеленення     

 Участь у всеукраїнській акції "Посади дерево"     

 
Організація акції "Посади дерево" в межах 

громади 

    

 

Започаткування традиції по висадці дерев при 

народженні дитини, відведення для цього 

необхідних місць 

    

 
Організація акції "Посади дерево" в межах 

промислової зони 

    

 

Висадка кущів та дерев на прибудинкових 

територіях багатоквартирних житлових 

будинків 

    

ВСЬОГО 6585 16706 16817 2290 

 

 

Секретар       Олег БОНДАРЕНКО 


