
 

Додаток  

до рішення 3 сесії 8 скликання  
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Програма 

благоустрою населених пунктів 

Миколаївської  сільської ради Сумського району на 2021-2022 роки 

 

1. Вступ. 
 

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч завдань, 

пов'язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у 

сфері благоустрою, які потребують нагального вирішення.  

Виконати ці завдання можна шляхом залучення власних коштів, загального 

та спеціального фондів, а також коштів отриманих від бюджету вищого рівня у 

вигляді трансфертів (субвенцій, дотацій тощо). 

Зміни до програми вносяться за рішенням сільської ради.  

 На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових 

інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення 

ефективності системи благоустрою населених пунктів із врахуванням досвіду 

провідних країн.  

2. Загальні положення. 

            Програма благоустрою розроблена на виконання Законів України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про 

охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи», «Про 

охорону атмосферного повітря", "Про охорону і використання пам’ятників 

історії і культури», з метою реалізації державної політики в галузі благоустрою, 

озеленення та поліпшення стану довкілля на території сіл об'єднаної громади. 

 Програма благоустрою – це комплекс робіт з інженерного захисту, 

розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, 

організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, 

санітарного очищення, зниження рівня шуму, що здійснюється на території, з 

метою їх належного утримання благоустрою, раціонального використання та 

охорони навколишнього середовища, в умовах якого забезпечується захист 

довкілля, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення. 

3. Сучасний стан благоустрою сіл громади. 

Програмою передбачається  знайти можливості на: 



- питання облаштування вулиць трафаретами з назвами вулиць, номерів  

будинків; 

- придбання електролампочок. освітлювального устаткування,  

- проводів, кабелю, бензину, газу, бензину, диз.палива, сапок, лопат, 

шланг, запчастин до газонокосарок та іншого господарського та садового 

інвентарю; 

- видалення чагарників, спилювання сухих та аварійних дерев та 

здійснення санітарної вирубки сухостою; 

- благоустрій кладовищ, пам’ятників, меморіальних комплексів; 

- хлорування водонапірних башт та шахтних колодязів сільської ради; 

- утримання в належному стані зупинок громадського транспорту та місць 

відпочинку населення на  підвідомчий території; 

- улаштування стендів (дошок) для розміщення об’яв, оголошень в 

населених пунктах сільської ради; 

- інші заходи з благоустрою. 

План заходів до Програми благоустрою Миколаївської сільської ради на 

2021-2022 роки (додається). 

4. Мета Програми 

          Основною метою Програми благоустрою є реалізація комплексу заходів 

щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані 

комунальних закладів, очищення та озеленення територій, а також соціально-

економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення 

стану навколишнього середовища, санітарної очистки,  створення оптимальних 

умов праці, побуту та відпочинку населення. 

          Програмою благоустрою передбачається проведення конкретної роботи в 

наступних напрямах: 

 утримання історико-архітектурної спадщини, пам’ятників, площ, вулиць, 

тротуарів,  встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами 

вулиць; 

 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів  

 утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, утримання 

клумб, газонів, смуг зелених насаджень; 

 забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів  

(поточне утримання, продовження робіт з реконструкції та встановленню 

нових ліній зовнішнього освітлення  з застосування технологій та 

елементів енергозбереження); 

 забезпечення належних умов для поховань померлих (продовження робіт 

по впорядкуванню кладовищ); 

 створення дитячих майданчиків, спортивних площадок, тощо та 

утримання їх в належному стані; 



 організація робіт з благоустрою, святкового прибирання населених 

пунктів до відзначення державних свят, релігійних свят;  

 організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення; 

 проведення профілактичної роз’яснювальної роботи серед населення, 

власників комерційних структур щодо дотримання правил благоустрою, 

санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, запровадження 

роздільного збору побутових відходів, , участі громадян у наведенні 

порядку за місцем проживання; 

 організація робіт з охорони, збереженню та відтворенню в селах громади 

зелених насаджень та утримання їх у впорядкованому стані; 

 будівництво та ремонт транспортних зупинок; 

 посадка квітників та клумб; 

 покіс трави та бур'яну на узбіччях доріг та в містах загального 

користування 

Контроль за впорядкуванням та утриманням території об’єднаної 

територіальної громади  в належному стані. 

5. Обґрунтування шляхів і засобів, реалізації заходів Програми благоустрою 

        Реалізація Програми благоустрою буде здійснюватись шляхом виконання 

містобудівних,  організаційних, інженерно-технічних, екологічних та 

економічно - обґрунтованих, першочергових заходів, що дадуть змогу 

забезпечити комплексний благоустрій території. 

6. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми благоустрою 

       Програма фінансується в межах асигнувань, передбачених сільським 

бюджетом, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям та з інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Цільове фінансування Програми благоустрою здійснюватиметься згідно 

плану заходів на її проведення, що затверджується окремим рішенням сесією 

Миколаївської сільської ради, передбачених бюджетом. 

         У ході реалізації заходів Програми благоустрою можливі корегування, 

зміни, уточнення, доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на 

реалізацію розділів програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних 

можливостей бюджету, результатів конкурсних переможців торгів та 

державних закупівель, згідно з законодавством. 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(гривень) 

У тому  числі  за роками 

2021 2022  



Місцевий бюджет 
4 238 000,00 1 929 000,00 2 309 000,00  

 

7. Очікувані результати виконання Програма благоустрою 

          Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища;  

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою та санітарного очищення; 

- покращення санітарного та естетичного стану сіл; 

- створення естетично привабливого вигляду населених пунктів, 

- покращення умов проживання мешканців громади, 

- зменшення  до  мінімального  рівня  витрат  і  втрат  при  наданні  послуг  

зовнішнього  освітлення; 

- покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності 

населення; 

- збереження стану об'єктів загального користування історико-

культурного, природоохоронного та іншого призначення; 

- очищення узбіччя; 

- часткове вирішення питання зайнятості населення. 

       Очікувані результати можна досягти через оприлюднення та доведення до 

відома населення сільської ради Програми та проведення заходів з 

благоустрою, навчання та роз'яснення через засоби масової інформації або 

публічного обговорення за місцем проживання, роботи, масового скупчення 

людей. 

8. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми 

благоустрою 

       Виконання Програми благоустрою передбачено на період 2021-2022 роки 

щорічним аналізом використання коштів на заплановані роботи. 

         Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів 

запланованих заходів Програми благоустрою здійснюється виконкомом 

Миколаївської сільської ради з залученням безпосередніх виконавців 

щомісячно. 

         Щорічний звіт про виконання заходів Програми благоустрою подається на 

попередній розгляд виконавчого комітету з висновками та пропозиціями 

вносяться для розгляду на сесії Миколаївської сільської ради. 

           

 



 

 

Секретар сільської ради        Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до Програми благоустрою 

населених пунктів Миколаївської 

сільської ради на 2021-2022 роки 

 

План заходів 

Програми благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської  ради 

на 2021 - 2022 роки  

 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Строк 

виконання 

заходу, 

показника 

Виконавці 

заходу, 

показника 

 

Джерела 

фінансування 

 

 

 

Сума коштів,  

тис. грн 

Очікуваний 

результат 

2021 рік 2022 рік 

1. 

Забезпечити 

організацію 

ефективного 

управління у сфері 

поточного 

обслуговування, 

утримання та 

ремонту мереж 

вуличного\ 

На протязі 

2021 - 2022 

року 

 

Відділ ЖКГ 

група 

«Благоустрій» 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

 

300,00 

 

 

 

 

300,00 

Збільшення  

кількості 

відремонтованих 

світлоточок, 

працюючих мереж 

освітлення 



зовнішнього 

освітлення на 

території 

Миколаївської 

сільської ради  

2. 

Придбання 

електролампочок. 

освітлювального 

устаткування,  

проводів, кабелю,  

бензину, газу, 

бензину, диз.палива, 

сапок, лопат, шланг, 

запчастин до 

газонокосарок та 

іншого 

господарського та 

садового інвентарю, 

матеріалів та 

обладнання  

На протязі 

2021 - 2022 

року 

Відділ ЖКГ 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

700,00 

 

 

 

 

 

 

800,00 
Покращення 

благоустрою  

3. 

Видалення 

чагарників, 

спилювання сухих та 

аварійних  

дерев та здійснення 

санітарної вирубки 

сухостою 

На протязі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ, 

група 

«Благоустрій» 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

100,00 

 

 

 

200,00 
Покращення 

благоустрою 

4 

Забезпечити зимове 

утримання доріг та 

розчищення від 

снігу, послуги 

2021 - 2022  

року 
Відділ ЖКГ 

Місцевий 

бюджет 

60,00 60,00 

Покращення 

благоустрою 



спеціалізованої 

техніки, придбання 

палива 

5 

Утримання в 

належному стані 

комунальних доріг 

(гравіювання, 

профілювання) 

узбіччя доріг, 

систематичне 

прибирання порослі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ, 

група 

«Благоустрій» 

 

Місцевий 

бюджет 

100,00 100,00 

Покращення 

благоустрою 

6. 

Витрати на 

утримання легкового 

авто (придбання 

паливо-мастильних 

матеріалів, 

автозапчастин, 

технічне 

обслуговування, 

поточний ремонт та 

інше) 

На протязі 

2021 - 2022 

року 

Відділ ЖКГ,  

група 

«Благоустрій», 

Місцевий 

бюджет 

 

200,00 

 

 

200,00 

 

 

 

Покращення 

благоустрою 

7. 

Придбання та 

встановлення 

вказівників з 

назвами вулиць 

населених пунктів  

На протязі 

2021 - 2022 

року 

Відділ ЖКГ, 

надавач 

послуг 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

50,00 

 

 

50,00 

Покращення 

орієнтування в 

населених пунктах  

8. 

Благоустрій  

кладовищ, 

пам’ятників, 

меморіальних 

комплексів, дитячих 

На протязі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ, 

група 

«Благоустрій» 

 

Місцевий 

бюджет 

 

60,00 

 

60,00 
Покращення 

благоустрою 



та спортивних 

майданчиків 

9. 

Хлорування  

шахтних колодязів 

сільської ради  

На протязі 

2021 - 2022  

року 

 

Відділ ЖКГ, 

надавач 

послуг 

 

Місцевий 

бюджет 

 

20,00 

 

20,00 Забезпечення 

населення якісною 

питною водою 

10 

Витрати на навчання 

працівників з 

видачою відповідних 

документів  та 

забезпечення 

працівників групи 

«Благоустрій» 

спец.одягом та 

взуттям захисним  

На протязі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ 
Місцевий 

бюджет 

10,00 10,00 

Покращення 

благоустрою 

11. 

Утримання в 

належному стані 

зупинок 

громадського 

транспорту та місць 

відпочинку 

населення на  

підвідомчий 

території 

На протязі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ, 

група 

«Благоустрій» 

 

Місцевий 

бюджет 

 

30,00 

 

50,00 

Покращення 

благоустрою 

12. 

Озеленення 

територій, 

утримання зелених 

насаджень, косіння 

газонів та бур’янів 

на підвідомчий 

На протязі 

2021 - 2022 

року 

Відділ ЖКГ, 

група 

«Благоустрій» 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

50,00 

 

 

100,00 
Відновлення 

зеленої зони 

території громади 



території 

13. 

Проведення робіт по 

благоустрою, 

впорядкуванню та 

оформлення 

населених пунктів до 

святкування 

визначних дат, 

державних та 

релігійних свят та 

інших масових 

заходів 

На протязі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ, 

група 

«Благоустрій»,  

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

20,00 

Створення 

належних умов для 

святкування 

визначних дат, 

державних, 

релігійних свят та 

інших масових 

заходів 

14. 

Улаштування стендів 

(дошок) для 

розміщення об’яв, 

оголошень в 

населених пунктах 

сільської ради 

На протязі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ, 

група 

«Благоустрій», 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

4,00 

 

 

4,00 Покращення 

благоустрою 

15. 

Проведення 

сільських суботників 

та 

місячників з 

благоустрою, 

санітарного 

очищення та 

оновлення 

екологічної 

обстановки 

На протязі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ, 

група 

«Благоустрій», 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

5,00 

 

 

5,00 

Забезпечення 

якісного 

прибирання 

16. 

Організація та  

проведення змагань  

на звання  

На протязі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

10,00 

 

 

20,00 

Покращення 

мікроклімату у 

громаді 



«Краща вулиця»,  

«Краща садиба» 

 

17. 

Послуги з відлову 

безпритульних 

тварин (регулювання 

чисельності 

безпритульних 

тварин гуманним 

методом) 

На протязі 

2021 - 2022 

року 

Відділ ЖКГ 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

10,00 

 

10,00 

Захист населення  

громаді 

18. 

Придбання та 

перевезення 

протиожеледного 

матеріалу, піску, 

інших господарських 

товарів та 

будівельних 

матеріалів 

На протязі 

2021 - 2022  

року 

Відділ ЖКГ 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

200,00 

 

 

300,00 

Захист населення  

громаді 

 Всього 4 238,00    1 929,00 2 309,00  

 

 

 

 

Секретар сільської ради            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 


