
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Фастівського району 

Київської області
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РІШЕННЯ

від 24 грудня 2021 року смт Калинівка №252-12-VIII

Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 - 2025 роки

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», наказу Державного комітету з питань 
житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження 
Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», 
враховуючи протокол наради у Калинівського селищного голови від 
02.07.2021 щодо діяльності комунальних підприємств Калинівської селищної 
ради, з метою відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля та 
поліпшення комплексного благоустрою, покращення санітарного і екологічного стану 
території Калинівської селищної територіальної громади, враховуючи рекомендації 
постійної комісії Калинівської селищної ради з питань комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства, керуючись 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Калинівська 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022-2025 роки (далі - Програма), що 
додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради під час формування 
бюджету Калинівської селищної територіальної громади на відповідні роки врахувати 
потребу в коштах на реалізацію завдань і заходів Програми, виходячи з реальних 
можливостей бюджету та його пріоритетів.

Юлія ОЛЕКСЕНКО

їням цьбро ріпіення покласти на постійну комісію



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Калинівської селищної 
ради Фастівського району 
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від 24 грудня 2021 року
№252-12-VIII

ПРОГРАМА 
благоустрою населених пунктів 

Калинівської селищної територіальної 
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ПАСПОРТ
Програми благоустрою населених пунктів 

Калинівської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

1.

Ініціатор розроблення
і розробник

Калинівська селищна рада, управління 
економічного розвитку, житлово-
комунального господарства, капітального 
будівництва та інфраструктури,
комунальні підприємства житлово- 
комунальної сфери (далі- комунальні 
підприємства)

2.

Відповідальні виконавці

Калинівська селищна рада, управління 
економічного розвитку, житлово-
комунального господарства, капітального 
будівництва та інфраструктури,
комунальні підприємства

3. Строк реалізації 2022-2025 роки
4.

Мета

Визначення та реалізація основних 
напрямків, спрямованих на забезпечення 
належного технічного, санітарного та 
екологічного стану об’єктів благоустрою, 
збереження об’єктів благоустрою та 
забезпечення безпечних умов
життєдіяльності, ефективних і
комплексних заходів з утримання 
території Калинівської селищної
територіальної громади у належному 
стані

5.

Очікувані результати

Поліпшення санітарного та естетичного 
стану населених пунктів. Освітлення 
території відповідно до потреб громади. 
Поліпшення якості послуг з благоустрою; 
оптимальне та якісне забезпечення 
організації робіт з благоустрою 
населених пунктів громади

6.

Джерела фінансування
Кошти бюджету Калинівсьої селищної 
територіальної громади та інші джерела, 
не заборонені законодавством

7.
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації завдань та заходів

Обсяги фінансування визначаються під 
час затвердження (уточнення) показників 
бюджету Калинівської територіальної 
громади на відповідний рік



1. Загальні положення

Однією з цілей перспективного розвитку визначено створення безпечного 
та комфортного середовища для проживання мешканців населених пунктів 
Калинівської селищної територіальної громади, що досягається шляхом 
забезпечення належного рівня благоустрою.

Благоустрій території забезпечується на основі єдиного управління, 
освоєння капіталовкладень, економного та раціонального їх використання, 
заохочення до цього населення і колективів підприємств та посилення 
відповідальності за порушення чинного законодавства в сфері обслуговування, 
санітарної очистки та озеленення територій, зниження витрат матеріальних та 
енергетичних ресурсів. Для реалізації вищезазначених завдань виникла нагальна 
потреба - розробити Програму благоустрою населених пунктів Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022-2025 роки (далі Програма)

Благоустрій територій передбачає:
- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 
територій у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів 
загального користування, а також природних ландшафтів, інших комплексів і 
об’єктів;
- організацію належного утримання та раціонального використання територій, 
будівель, споруд та об’єктів природоохоронного, оздоровчого, історико- 
культурного та іншого призначення;
- створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою.

Система благоустрою територій Калинівської селищної територіальної 
громади включає: управління у сфері благоустрою населених пунктів; 
визначення суб’єктів та об’єктів у сфері благоустрою населених пунктів; 
організацію благоустрою населених пунктів; стандартизацію і нормування у 
сфері благоустрою населених пунктів; фінансове забезпечення благоустрою 
населених пунктів; здійснення державного, самоврядного і громадського 
контролю у сфері благоустрою населених пунктів; встановлення 
відповідальності за порушення законодавства у даній сфері.

За останні роки в населених пунктах громади накопичились проблеми, 
пов’язані із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у 
сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

У бюджеті частково закладено кошти для реалізації заходів з 
благоустрою, але питання потребує комплексного вирішення, всебічного 
сприяння в їх реалізації. На сучасному етапі вирішальне значення має 
впровадження нових інноваційних обґрунтованих підходів та методів 
підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів.

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і 
фінансування робіт з комплексного благоустрою населених пунктів, а також 
встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та 
якісного покращення благоустрою, санітарного стану і довкілля у відповідності 
до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища».



2. Визначення об’єктів та елементів благоустрою, які підлягають 
обслуговуванню

1. Об'єкти та елементи благоустрою:
- дороги, провулки, проїзди, пішохідні зони, тротуари;
- площі, парки, сквери, зони відпочинку, ландшафтні та рекреаційні зони;
- дитячі та спортивні майданчики загального користування, їх обладнання;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- будівлі, споруди та території системи збирання та вивезення твердих 

побутових відходів в т.ч стихійні сміттєзвалища;
- водні об'єкти, прилегла до водних об'єктів територія;
- вуличне та декоративне освітлення;
- архітектурні форми комунальної власності (зупинки громадського 

транспорту, сцена, громадські вбиральні, фонтани, бювети та ін.);
- обмежувачі примусового зниження швидкості; технічні засоби регулювання 

дорожнього руху; дорожнє, бар'єрне та пішохідне огородження;
- засоби та обладнання зовнішнього освітлення;
- засоби та обладнання зовнішньої реклами;
- кладовища;
- інші території загального користування комунальної власності, не включені 

до обслуговування управляючих компаній, органів самоорганізації населення та 
суб'єктів господарювання.

Окремим напрямком роботи дільниці благоустрою є робота з озеленення 
територій Калинівської селищної територіальної громади, а саме утримання та 
обслуговування:

- зелених насаджень уздовж доріг, парків, скверів, площ;
- клумб, ландшафтних зон, природних комплексів та об'єктів зон 

відпочинку, прибережних зон водних обєктів ;
- зелених зон комплексів та об'єктів монументального мистецтва;
- зелених насаджень дитячих, спортивних та інших майданчиків;
- кронування, санітарне очищення та видалення аварійних дерев; 

косіння трави;
інших об'єктів благоустрою загального користування на санітарно- 

захисних зонах, прибудинкових територіях, які не включені до зон 
обслуговування управляючих компаній, органів самоорганізації населення та 
суб'єктів господарювання;

- інших елементів благоустрою, визначених нормативно-правовою базою.

3. Терміни виконання заходів Програми

Виконання заходів Програми передбачається на 4 роки: з 2022 року по 2025 
рік. Програма, при необхідності, переглядається з метою уточнення завдань, які 
необхідно вирішити. Пропозиції щодо внесення змін до Програми готують 
виконавці.



4. Мета Програми

Метою Програми є визначення та реалізації основних напрямків, 
спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного 
стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та забезпечення 
безпечних умов життєдіяльності, ефективних і комплексних заходів з утримання 
території Калинівської селищної територіальної громади у належному стані, її 
санітарного очищення, збереження об'єктів благоустрою та продовження 
терміну їх служби, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів 
і об'єктів, а саме: здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 
території в належному санітарному стані; поліпшення його естетичного вигляду, 
збереження об'єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов 
життєдіяльності.

5. Шляхи розв’язання проблеми

Основними шляхами розв’язання проблем з благоустрою є:
- здійснення належного обліку об’єктів та елементів благоустрою;
- комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг із зовнішнього 

благоустрою;
- удосконалення системи планування робіт з благоустрою на 

середньострокову та довгострокову перспективу;
- застосування енергозберігаючих технологій;
- впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів для 

утримання та експлуатації об'єктів благоустрою;
- застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою, 

який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті 
благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів.

- підвищення якості ремонту, утримання об'єктів та елементів благоустрою.

6. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади та інших джерел, не заборонених 
законодавством.

Обсяги фінансування визначаються під час затвердження (уточнення) 
показників бюджету Калинівської територіальної громади на відповідний рік, 
виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання заходів Програми покладається на Калинівську 
селищну раду, управління економічного розвитку, житлово-комунального 
господарства, капітального будівництва та інфраструктури.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань комунальної власності, інфраструктури, 
транспорту та житлово-комунального господарства.



8. Очікувані результати виконання Програми

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:
- поліпшення санітарного стану населених пунктів громади;
- збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та 

кількості діючих світлоточок;
- забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, приватного 

транспорту та пішоходів;
- доведення стану та облаштування об'єктів дорожньої інфраструктури до 

нормативних вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й 
пішоходів;

- забезпечення естетичного вигляду територій;
- поліпшення якості послуг з благоустрою;
- забезпечення більш ефективного використання коштів бюджету;
- створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в місцях 

загального користування,
- облаштування дитячих, спортивних майданчиків;
- оптимальне та якісне забезпечення організації робіт з благоустрою 

населених пунктів громади;
- забезпечення проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної 

роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, 
правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за 
місцем проживання.



9. Заходи Програми благоустрою населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади ради 
на 2022-2025 роки

№ з/п
Перелік заходів Обсяг коштів, тис.грн.

2022 2023 2024 2025

1

Утримання, обслуговування, ремонт об'єктів дорожньої 
інфраструктури, в т.ч зимове утримання доріг комунальної 
власності, збір і вивезення дорожнього змету (прибирання вулиць);

2500 2730 2929,29 2952,72

2

Встановлення та заміна, обслуговування дорожніх знаків, засобів 
примусового зниження швидкості дорожнього руху, технічних 
засобів регулювання дорожнього руху; дорожнього, бар'єрного та 
пішохідного огородження; пішохідних чоловічків

1700 1856,4 1991,92 2007,85

3

Будівництво, реконструкція, поточний та капітальний ремонт 
дорожнього покриття доріг, тротуарів, внутрішньобудинкових 
проїздів, пішохідних зон, грейдерування вулиць

10200 11138,4 11951,5 12047,12

4

Утримання та обслуговування, ремонт площ, парків, скверів, зон 
відпочинку, ландшафтних та рекреаційніх та прибережних зон, 
територій загального користування; інших об'єктів благоустрою, в 
т.ч. об'єктів зеленого господарства (комплексний догляд за 
деревами, кущами, газонами, квітниками, клумбам, їх дизайн; 
косіння трави)

2500 2730 2929,29 2952,72

5
Кронування, санітарна очистка дерев, кущів, видалення аварійної 
рослинності 1500 1638 1757,57 1771,63

6
Утримання, обслуговування, ремонт дитячих та спортивних 
майданчиків 1500 1638 1757,57 1771,63

7 Утримання територій біля зупинок громадського транспорту 500 546 585,858 590,54

8
Ліквідація стихійних звалищ сміття, вивезення твердих побутових 
відходів 2000 2184 2343,43 2362,18

9
Облаштування та утримання майданчиків для збору твердих 
побутових відходів 2500 2730 2929,29 2952,72

10

Благоустрій і поточне утримання кладовищ (огородження 
території, підрізання та зрізування дерев, покіс трави, утримання 
території в належному санітарному стані)

1800 1965,6 2109,09 2125,96

11

Утримання та обслуговування зовнішніх електромереж вуличного 
освітлення, технічне обслуговування декоративного, точкового, 
пооб'єктного освітлення засоби та обладнання зовнішньої реклами 
комунальної власності;

2500 2730 2929,29 2952,72

12
Упорядкування, утримання, благоустрій територій водних об'єктів 
та прилеглих до водних об'єктів територій; 2200 2402,4 2577,78 2598,40

13 Утримання об'єктів зовнішньої реклами 200 218,4 234,343 236,22

14

Утримання пам’ятників та пам’ятних знаків, майданчиків, 
територій приміщень комунальної власності територіальної 
громади

500 546 585,858 590,54

15

Облаштування та утримання будівель, споруд та територій системи 
збирання та вивезення твердих побутових відходів; ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ

500 546 585,858 590,54

16

Облаштування та утримання архітектурних форм: фонтанів, 
бюветів, громадських колодязів загального користування, сцен, 
громадських вбиралень, об'єктів зовнішньої реклами та ін

800 873,6 937,373 944,87

17

Проведення робіт по благоустрою, впорядкуванню та оформлення 
населених пунктів до святкування визначних дат, державних та 
релігійних свят

900 982,8 1054,54 1062,98



18
Утримання працівників, які забезпечують благоустрій населених 
пунктів громади 6500 7098 7616,15 7677,08

19 Придбання:
-обладнання, матеріалів та інвентаря для здійснення ремонту, 
облаштування об'єктів та елементів благоустрою, в т.ч необхідних 
для проведення заходів під час проведення місячників з 
благоустрою; з відзначення визначних дат, державних та 
релігійних свят

750 819 878,787 885,82

-паливно - мастильних матеріалів; 800 873,6 937,373 944,87
-саджанців дерев, кущів, розсади, насіння трави... 450 491,4 527,272 531,49
-піску для дитячих майданчиків ; 200 218,4 234,343 236,22
-піщано-сольової суміші, протиожеледних матеріалів для посилки 
доріг; 150 163,8 175,757 177,16

- дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості 
дорожнього руху, технічних засобів регулювання дорожнього руху; 
дорожнього, бар'єрного та пішохідного огородження; пішохідних 
чоловічків;

500 546 585,858 590,54

- урн для сміття, контейнерів для збору ТПВ, матеріалів для 
обладнання контейнерних майданчиків; 500 546 585,858 590,54

-матеріалів для обслуговування зовнішніх електричних мереж; 320 349,44 374,949 377,95
-оплата комунальних послуг та за електроенергію; 3500 3822 4101,01 4133,81
-спецодягу та миючих засобів; 200 218,4 234,343 236,22
- запчастин до автотранспортної та обслуговуючої техніки; 150 163,8 175,757 177,16
-автотранспортної техніки для обслуговування обєктів та 
елементів благоустро, місць загального користування 2500 2730 2929,29 2952,72

20 Ветеринарні послуги (стерелізація безпритульних тварин) 600 655,2 703,03 708,65
21 Оренда мобільних туалетних кабін та іх обслуговування 300 327,6 351,515 354,33

22
Технічне обслуговування та ремонт системи відеоспостереження 1000 1092 1171,72 1181,09

23
Утримання футбольних полів Калинівської територіальної громади 900 982,8 1054,54 1062,98

24 Інші видатки 3500 3822 4101,01 4133,81
ВСЬОГО: 57120 62375 66928,4 67463,85

Начальник управління економічного 
розвитку, житлово-комунального 
господарства, капітального 
будівництва та інфраструктури 
Калинівської селищної ради Оксана РЕКЕТЧУК


