
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
23 - сесія сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ
22.12.2021 №23-25/VIII

Про затвердження Програми 
«Благоустрій» на 2022 рік

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою 
належного утримання та ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів 
Сагунівської сільської територіальної громади, забезпечення утримання в 
належному санітарно-технічному стані території та покращення її естетичного 
вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку 
мешканців населених пунктів громади, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Благоустрій» на 2022 рік (далі - Програма), що 
додається.

2. Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, 
передбачених бюджетом Сагунівської сільської територіальної громади на 2022 
рік та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

3. Виконкому сільської ради забезпечити виконання даної програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

та Ткаченко С.М. голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва Програми «Благоустрій»
2. Ініціатор розроблення

Програми
Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради

4. Нормативно-правова база для 
розроблення Програми

Закону України “Про благоустрій 
населених пунктів”, наказу
Мінекономіки України від 04.12.2006 
року № 367 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо 
порядку розроблення регіональних 
цільових програм, моніторингу та 
звітності про їх виконання», до п. 22 
ч. 14 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
Законів України «Про дорожній рух», 
«Про автомобільні дороги»

5. Термін реалізації Програми 2022 рік

6. Етапи фінансування програми Щорічно

7. Джерела фінансування Бюджет Сагунівської сільської 
територіальної громади



Додаток 
до рішення сільської ради 

від 22.12.2021 № 23-25/VIII
Програма

«Благоустрій» на 2022 рік

1. Загальні положення

Благоустрій - це комплекс робіт з інженерного захисту, очищення та 
озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових 
та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та 
інше, що здійснюються на території населених пунктів Сагунівської сільської 
територіальної громади з метою її раціонального використання, належного 
утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення 
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Програма благоустрою території населених пунктів Сагунівської 
сільської територіальної громади на 2022 рік розроблена на виконання Закону 
України “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Мінекономіки України 
від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 
про їх виконання», до п. 22 ч. 14 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про дорожній рух», «Про 
автомобільні дороги».

Виконання Програми передбачає:

- запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та 
використання ресурсів;
- покращення екологічного та санітарного стану населених пунктів 
Сагунівської сільської територіальної громади;
- прозорість прийнятих рішень щодо реформування житло-комунального 
господарства.

Однією
Сагунівської

проживання,
належного рівня благоустрою.

що досягається шляхом 
Роботи з благоустрою 

і підприємств, приватних

з цілей Програми благоустрою території населених пунктів 
сільської територіальної громади є створення безпечного та 

комфортного середовища для 
забезпечення
здійснюються силами працівників організацій 
підприємців, фізичних осіб, що здійснюють свою діяльність на території 
Сагунівської сільської територіальної громади, а також шляхом залучення 
зареєстрованих у центрі зайнятості безробітних.



2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення 
утримання в належному санітарно-технічному стані території населених 
пунктів Сагунівської сільської територіальної громади та покращення їх 
естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та 
відпочинку мешканців.

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів 
сільської територіальної громади (організація прибирання населених пунктів, 
забезпечення своєчасного вивезення твердих побутових відходів, ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ, викошування зелених зон, поточний та капітальний 
ремонт дитячих та спортивних майданчиків, об’єктів благоустрою тощо);

- розроблення відповідної документації щодо відведення земельних 
ділянок під існуючими дитячими та спортивними майданчиками, кладовищами 
парками та інше;

- створення нових зон для відпочинку, дитячих та спортивних 
майданчиків;

- організація роздільного сміття придбання спеціальних контейнерів та 
укладання договорів з відповідними підприємствами для їх подальшої 
утилізації;

- проведення ремонту доріг, грейдерування вулиць населених пунктів з 
відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, огорож;

- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою 
сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання 
клумб, газонів, смуг зелених насаджень;

- забезпечення освітлення населених пунктів (поточне утримання, 
впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього 
освітлення);

-забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування 
існуючих кладовищ);

- створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого 
населення (утримання та впорядкування парків, скверів, дитячих майданчиків 
інших об’єктів благоустрою);

- залучення до виконання робіт із благоустрою населених пунктів 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;

- покращення санітарно-естетичного стану населених пунктів, гуманне 
поводження з безпритульними тваринами, розроблення та впровадження 
системи масової стерилізації безпритульних тварин;



- проведення роз'яснювальної роботи серед населення встановлення 
стендів, плакатів та табличок щодо дотримання правил благоустрою, 
санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у 
наведенні порядку за місцем проживання.

3. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації Програми благоустрою

Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, 
архітектурних, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та 
економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території 
населених пунктів Сагунівської сільської територіальної громади, створить 
сприятливе для життєдіяльності людини середовище. Основними заходами 
реалізації програми визначено такі роботи:

- прибирання та очищення населених пунктів від сміттєзвалищ та 
побутових відходів ;

- реконструкція, будівництво та утримання мережі вуличного освітлення;
- догляд за зеленими насадженнями;
- утримання та благоустрій кладовищ;
- будівництво та ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків;
- поточний і капітальний ремонт доріг комунальної власності та доріг 

загального користування місцевого значення;
- ремонт тротуарів, площ та благоустрій (в тім числі асфальтування) 

територій комунальних закладів;
- будівництво та ремонт автобусних зупинок;
- придбання, установка та ремонт дитячих та спортивних майданчиків;
- санітарна очистка та вирубка чагарників, знесення аварійних дерев;
- облаштування зон відпочинку для дітей та молоді;
- насадження квітів, кущів, газонів та їх утримання;
- побілка дерев та бордюрів;
- санітарні покоси зелених зон;
- ліквідація несанкційних сміттєзвалищ;
- святкове оформлення, яке передбачає покращення естетичного вигляду 

населених пунктів в святкові дні;
- проведення роз’яснювальної роботи з населенням з питань благоустрою 

та санітарного стану населених пунктів сільської територіальної громади.

4. 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 від забруднення 
побутовими відходами;

- значне покращення санітарного стану та благоустрою населених пунктів 
сільської територіальної громади;

- розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення;
-поточний та капітальний ремонт доріг та тротуарів;
_ виконання робіт по боротьбі з ожеледецею в зимовий період, в які 

входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини 
вулиць, площ, тротуарів;

- покращення загального екологічного стану територій, зменшення 
негативного впливу на оточуюче середовище та довкілля;

- створення належних умов для проживання населення, забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя.

б.Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування П| т 'бюджету
та інші джерела фінансування, не заборонеь том.

Секретар сільської ради Руслан ХАБЛО


