
 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 
 

Про затвердження програми благоустрою 

Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки 
  

Керуючись п. 22 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою утримання в належному санітарно-

технічному стані території населених пунктів громади та покращення її 

естетичного вигляду, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку 

жителів та гостей громади, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, комунальної власності, 

реалізації державної регуляторної політики, інвестицій та 

зовнішньоекономічних зв’язків, Зазимська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити програму благоустрою Зазимської сільської територіальної 

громади на 2021-2023 роки. 

2. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради здійснювати 

фінансування вказаної програми згідно затверджених кошторисних призначень. 

3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на постійну 

комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, 

комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків. 

  

 

Сільський голова Віталій КРУПЕНКО 

 

с. Зазим’є 

11 лютого 2021 року 

№ 520 - 06-позачергової – VIIІ 



Додаток 1  

до рішення 06 позачергової сесії 
Зазимської сільської ради VІІІ скликання 

від 11.02.2021 р. № 520 

 

ПРОГРАМА 
благоустрою Зазимської сільської територіальної громади 

на 2021-2023  роки 
(у складі населених пунктів с. Погреби, с. Зазим'є, с. Пухівка, 

с. Рожни, с. Літки, с. Літочки, с. Соболівка) 
 

 

Паспорт Програми благоустрою Зазимської сільської  

територіальної громади на 2021-2023 роки 

(у складі населених пунктів с. Погреби, с. Зазим'є, с. Пухівка, 

с. Рожни, с. Літки, с. Літочки, с. Соболівка) 

1. Ініціатор розроблення Програми благоустрою Зазимської сільської 

територіальної громади на  2021-2023 рік (далі – Програма) –  виконавчий комітет 

Зазимської сільської ради. 

2. Розробник Програми – виконавчий комітет Зазимської сільської ради. 

3. Відповідальний виконавець Програми – КП «Добробут», КП «Рожнівське», 

виконавчий комітет Зазимської сільської ради (відповідно напрямку роботи), 

інспектори з благоустрою 

4. Учасники Програми – КП «Добробут», КП «Рожнівське», виконавчий комітет 
Зазимської сільської ради, підприємства, установи, організації, незалежно від форми 

власності. 

5. Термін реалізації Програми: 2021-2023 рік. 

6. Перелік джерел фінансування Програми: місцевий бюджет, районний, обласний, 

державний бюджети 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Благоустрій – комплекс робіт з  інженерного захисту,  розчищення,  озеленення 

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

заходів з покращання мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та 
інше, що здійснюються на території населених пунктів з  метою  її  раціонального  

використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  

відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.  

Програма благоустрою населених пунктів Зазимської сільської територіальної 

громади на 2021-2023 роки є логічним продовженням Програми Благоустрою 

Зазимської  ОТГ на 2021-2023 роки рік та 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», Правила благоустрою території Зазимської сільської територіальної громади 
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 міста та населених пунктів 

громади 

• Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-комунального 

господарства міста. 

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного 

середовища для проживання, що досягається шляхом  забезпечення належного рівня 

благоустрою. Роботи з благоустрою у громаді здійснюються КП «Рожнівське» та 

КП «Добробут» робітниками з благоустрою населених пунктів громади. 

Впродовж останніх років у місті і населених  пунктах Зазимської громади 

проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки на 

прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, поточний ремонт та 

обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану електроенергію 
вуличним освітленням, крім того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, 

засобів примусового зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на 

пішохідних переходах, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню 

прибудинкових територій, місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивних 

майданчиків, капітальний ремонт тротуарів та ін. Заходи по благоустрою та 

покращення санітарного  стану  населених  пунктів здійснюється в інтересах жителів  

Зазимської  громади з метою покращення  санітарного  стану  та екологічної  ситуації, 

створення умов для  культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного  

розвитку  населення підвідомчої  території, підвищення рівня  громадського  порядку. 

 
2. МЕТА ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

ЗАЗИМСЬКОЇ  ГРОМАДИ  НА 2021-2023 РОКИ 

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в 

належному санітарно-технічному стані території населених пунктів громади та 

покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та 

відпочинку жителів та гостей Зазимської  громади. 

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках: 

• Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів 
громади (організація прибирання сіл та міста громади, забезпечення своєчасного і 

повного видалення твердих  і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, косіння зелених зон та місць загального користування, паркування 

транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо); 

• Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх 

знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож  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 населених пунктів громади 

(поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі 

зовнішнього освітлення населених пунктів); 

• 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 існуючих 

кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню); 

• Залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб  з числа безробітних 

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

виконання громадських робіт; 

• Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів благоустрою; 

• 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, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, 
участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх проживання. 

 

3.  ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

БЛАГОУСТРОЮ 

Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, 

архітектурно-будівельних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, 

що забезпечать комплексний благоустрій території міста та населених пунктів 

громади, сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме: 

• Проведення заходів з санітарного очищення міст та населених пунктів громади 

• Проведення утримання, відтворення, заміни зелених насаджень; 

• Проведення інвентаризації та паспортизації доріг, об’єктів благоустрою громади; 

• Проведення заходів по благоустрою кладовищ; 

• Проведення роз’яснювальної роботи серед  населення з питань благоустрою; 

Шляхи реалізації Програми благоустрою населених пунктів Зазимської  громади  на 

2021-2023 роки: 

1. Вирішення загальних питань благоустрою: 

• Підвищення якості ремонту та утримання об’єктів благоустрою; 

• Захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, 

збереження їх функцій та якості. 

2. Належне утримання вулично-дорожньої мережі та місць паркування 
транспортних засобів: 

• Ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі; 

• Впровадження нових екологічно безпечних матеріалів для ремонту вулично-

дорожньої мережі та утримання її у зимовий період; 

• Влаштування та належна експлуатація штучних споруд на вулицях і дорогах 
громади; 

• Облаштування та належне утримання майданчиків для паркування транспортних 

засобів відповідно до чинного законодавства. 

3. Покращення якості  роботи мережі вуличного освітлення: 

• Облаштування, належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об’єктів 

зовнішнього освітлення сіл громади; 

• Реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення громади з використанням 

сучасних енергозберігаючих технологій. 

4. Утримання зелених насаджень: 

• Належне утримання, відновлення зелених насаджень, клумб, газонів сіл громади; 



• Проведення інвентаризації зелених насаджень населених пунктів громади. 

5. Санітарне очищення: 

• Організація прибирання території населених пунктів громади, вивіз твердих 

побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, паспортизація існуючих 

полігонів. 

 
4. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Найменування заходів 

Головний 

розпорядник 

коштів, 

виконавець 

робіт 

Джерела 

фінансування 

(державний, 

місцевий 

бюджет, інші) 

Прогнозо-

ваний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

2021р.. 

всього, 

тис.грн. 

Прогнозо-

ваний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

2022р.. 

всього, 

тис.грн. 

Прогнозо-

ваний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

2023р.. 

всього, 

тис.грн. 

Поточний  ремонт доріг 

громади з твердим покриттям, 

які перебувають в комунальній 

власності 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

1,231 

 

 

 

1,5 

 

 

2,0 

 
Капітальний  ремонт доріг 

громади з твердим покриттям, 

які перебувають в комунальній 

власності 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

2,0 

 
Поточний ремонт, 

профілювання, грейдерування 

доріг громади з грунтово-

щебеневим покриттям, які 

перебувають в комунальній 

власності 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

Поточний ремонт тротуарів 

громади 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 
Зимове утримання шляхів, 

тротуарів (очищення від снігу 

та обробка протиожеледними 

сумішами) 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Поточний ремонт, утримання, 

улаштування та придбання  

дитячих та спортивних 

майданчиків для відпочинку та 

інших 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Придбання та встановлення 

пристроїв примусового 

зниження швидкості, дорожніх 

знаків, фарби для нанесення 

дорожньої розмітки,   засобів 

регулюванн руху 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

Придбання спецінструментів 

(мотокоси, газонокосарки, 

бензопили, бензоножиці та ін.) 

обладнання, інвентарю, 

реманенту та елементів 

благоустрою (альтанки, 

бесідки, павільйони , лавки, 

урни для сміття, вази, 

напівсфери  та ін.), спецодягу 

та взуття для робітників з 

благоустрою 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 



Зовнішнє освітлення населених 

пунктів (технічне 

обслуговування, поточні 

ремонти та утримання мереж, 

заміна світильників, 

кронштейнів, електричних 

опор, утримання шаф 

керування, держповірка, 

стандартизація приладів, 

технічні умови, погодження  

проектних  рішень, 

вимірювання опору ізоляції та 

заземлення, інше) 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

 

 

 

 

 

1,270 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Оплата за спожиту 

електроенергію лініями 

зовнішнього освітлення 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

1,627 

 

1,7 

 

1,7 

 

Озеленення (окультурення та 

поточне утримання зелених 

насаджень, видалення сухих та 

аварійних дерев. Улаштування 

клумб та квітників, посадка 

дерев, кущів, квітів. Придбання  

органічних і хімічних  добрив і  

засобів  захисту  рослин, 

гербіцидів, посадкового 

матеріалу і розсади квітів 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

 

0,770 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,9 

Вбирання новорічних ялинок, 

елементів благоустрою, 

придбання ілюмінації, іграшок, 

кронштейнів, іншого 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

Утримання кладовищ 

(придбання матеріалів, 

інвентарю, утримання та 

поточний ремонт елементів 

благоустрою на кладовищах) 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

0,05 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

Проведення заходів щодо 

утримання, обслуговування, 

консервації та розконсервації 

бюветів, придбання  та ремонт 

обладнання 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

 

0,6 

 

 

 

0,7 

 

 

 

0,7 

 
Утримання та обслуговування 

громадського туалету 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

Здійснення відлову та 

утримання бродячих тварин, 

проведення їх стерилізації та 

щеплень, забезпечення норм 

гуманного поводження з 

тваринами 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

Транспортні послуги з 

навантаження та перевезення 

сміття, ТПВ, снігу з вулиць 

населених пунктів громади та 

місць загального користування, 

стихійних сміттєзвалищ 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

 

0,9 

 

 

 

0,6 

 

 

 

0,6 

Придбання матеріалів та 

запчастин до техніки 

(автовишка, трактор), 

інструментів, інвентарю, 

господарських  товарів для 

благоустрою  населених  

пунктів  та інші 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,3 



Придбання ПММ Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

Заробітна плата для осіб, які 

сплачують аліменти на 

утримання дитини та 

направлені на суспільно-

корисні роботи  

 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

Поточний  ремонт автобусних  

зупинок, павільйонів 

облаштування  нових. 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Облаштування місць  для 

купання і рибальства на 

водоймах Зазимської  громади, 

благоустрій прилеглої  

території 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Придбання електричних  опор,  

кронштейнів, кабельно-

провідникової  продукції, 

світильників, ламп, елементів  

кріплення СІП 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Проведення місячників, 

суботників і толок з 

благоустрою, з метою  

санітарного  очищення та 

поліпшення екологічної  

ситуації.   

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

Поточний ремонт громадського 

туалету  

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,1 

Камери відеоспостереження 

Встановлення камер 

відеоспостереження за 

дорожнім рухом 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 
Світлофори. Утримання та 

обслуговування Встановлення 

пішохідних світлофорів на 

перехресті 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

Паспортизація вулично-дорожньої 

мережі, (вулиць, площ, проспектів, 
провулків) 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 
Інвентаризація зелених насаджень 

вздовж вулиць (км) 
Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,1 

Інвентаризація скверів, парків (га) Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,2 

Інвентаризація та паспортизація 

мереж вуличного освітлення (км) 
Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Реконструкція вуличного 

освітлення з застосуванням 

енергозберігаючих технологій, 

заміною опор 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

 

 

2,5 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

Капітальний ремонт вуличного 

освітлення з застосуванням 

енергозберігаючих технологій, 

заміною опор 

Зазимська 

сільська рада 

державний, 

місцевий 

бюджет, інші 

0,5 1,5 1,5 

 

 



5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її 

проведення, що затверджується щорічно рішенням Зазимської  сільської  ради, в межах 

асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним 

виконавцям, організаціям та з інших джерел не заборонених законодавством . 

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

надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт  і 

виходячи з реальних можливостей бюджету. 
6. МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ З ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  ПРОГРАМИ 

Щорічний звіт про виконання завдань Програми подається на розгляд сесії 

Зазимської  сільської  ради 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. 

 

7. 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 населених пунктів громади від забруднення 

побутовими відходами; 

• Значне покращення санітарного стану та  благоустрою  населених пунктів 

громади; 

• Відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування 

твердого покриття на дорогах; 

• Розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення населених пунктів 

громади; 

• Суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон 

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

та обслуговування зеленого господарства населених пунктів громади; 

• Покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного 

впливу на довкілля; 

• Створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя, активізації жителів населених пунктів  громади у 
виконанні завдань Програми. 

 

 

Секретар Олег БОНДАРЕНКО 


