
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
29.05.2020р.   смт Ємільчине №52 
 
 
Про проект Програми розвитку та 
збереження зелених насаджень 
населених пунктів Ємільчинської 
селищної ради на 2020-2022 роки 

 

 
 
З метою збереження, відтворення та утримання в здоровому та впорядкованому стані 

існуючих зелених насаджень на території населених пунктів Ємільчинської селищної ради, 
їх гармонійного поєднання з ландшафтом та забудовою населених пунктів, відповідно до 
пп.1 п. «а» ст.27, пп.7 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
законів України  «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього 
природного середовища», 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 
2004 р. за №189/8788, наказу Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Про затвердження Правил 
утримання зелених насаджень у населених пунктах України», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 липня 2006 р. за №880/12754, наказу Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 р. №226 «Про затвердження 
Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 р. за №182/6470, виконавчий 
комітет селищної ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Схвалити проект Програми розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів 
Ємільчинської селищної ради на 2020-2022 роки (додається). 
 
2. Оприлюднити зазначений проект програми на інтернет-сайті селищної ради для його 
вивчення громадянами, підготовки громадськістю зауважень та пропозицій до нього в термін 
до 30 червня 2020 року. 
 
3. Головному спеціалісту з містобудування, архітектури, будівництва, житлово-
комунального господарства селищної ради Володимиру ДАНЮКУ: 
- винести зазначений проект програми, із врахування внесених громадянами зауважень та 
пропозицій, на затвердження сесії селищної ради; 



- спільно з в.о. старост, діловодами старостинських округів селищної ради організувати 
проведення інвентаризації зелених насаджень населених пунктів селищної ради; 
- при підготовці завдань на проектування нових об’єктів будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту передбачати благоустрій і озеленення прилеглої до об'єкту території. 
 
4. Керівникам підприємств та установ селищної ради вжити заходів для утримання зелених 
насаджень на підвідомчій території у впорядкованому стані.  
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника селищного 
голови Володимира ЄВТУХА. 

 
 

 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 СХВАЛЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
29.05. 2020р. №52 

 
ПРОГРАМА 

розвитку та збереження зелених насаджень на території населених пунктів  
Ємільчинської селищної ради на 2020-2022 роки 

 
1. Паспорт програми 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади при 
розробленні Програми: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 
№1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
4. Співрозробники Програми КП «Благоустрій» селищної ради 
5. Відповідальний виконавець 

Програми 
Виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 

6. Учасники Програми Підприємства та установи, які розташовані на 
території населених пунктів селищної ради 

7. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми  

Селищний бюджет, інші кошти, не заборонені 
законодавством 

9. Орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми 

В межах фінансових можливостей 

 
2. Загальні положення 

 
Зелені насадження – один із головних показників благоустрою будь-якого населеного 

пункту, важливий елемент забезпечення комфорту мешканців та гостей. Крім того, зелені 
насадження формують архітектурне обличчя населеного пункту, особливо його центральної 
частини, а також створюють на території сприятливі мікрокліматичні умови (зменшення 
інсоляції, зниження рівня сонячної радіації та температури повітря, підвищення відносної 
вологості повітря. 

Разом із тим, дерева і кущі в населеному пункті місті – один з головних факторів, через 
який відбувається накопичення сміття. Сухі дерева, гілки, що постійно обламуються, опале 
листя, плоди (шишки, каштани, горіхи, сливи, яблуні, вишні, груші), які падають на 
тротуари, прибудинкові території, пішохідні доріжки, буйна поросль створюють постійні 
незручності для мешканців та комунальників. Не менше клопоту становлять квітники та 
газони. 

Утримання в здоровому та впорядкованому стані існуючих зелених насаджень 
населених пунктів, їх збереження та відтворення потребують планування і виконання 
комплексу заходів, які передбачені зазначеною програмою.  

Крім того необхідність розроблення даної Програми викликана: 
– відсутністю інформації в повному обсязі щодо наявної кількості та якості зелених 

насаджень в селах та селищі (матеріалів інвентаризації зелених насаджень); 



– хаотичністю елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства, без 
врахування не тільки особливостей взаємовідносин між рослинами, але й можливого 
негативного впливу на стан здоров’я людей. 

- якістю  зелених насаджень та  великої кількості аварійних дерев.  
 

3. Мета і завдання Програми 
 

Метою Програми є Збереження та відтворення на території Ємільчинської селищної 
ради зелених насаджень, які гармонійно поєднуються із житловою та громадською 
забудовою, інфраструктурою населених пунктів та є окрасою селища та сіл. 

Завданнями програми є: 
- проведення інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах громади; 
- проведення заходів, пов’язаних із доглядом за існуючими зеленими насадженнями; 
- проведення заходів, пов’язаних з озелененням нових територій: закладання скверів, 

квітників, газонів, садів тощо; 
- приведення територій та об’єктів зеленого господарства в населених пунктах у 

відповідність до вимог законодавства; 
- боротьба із карантинними шкідниками, що створюють загрозу для життєдіяльності 

зелених насаджень; 
- проведення заходів із екологічного навчання із дітьми, організації роботи із 

власниками приватних домоволодінь, поширення серед населення знань та практики із 
озеленення прибудинкових територій. 

 
4. Термін виконання Програми 

 
Заходи програми заплановані на 2020-2022 роки. Етапів Програми не передбачається. 

 
5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 
Заходи програми реалізуються за рахунок коштів селищного бюджету відповідно до 

пункту 2 статті 85 Бюджетного кодексу України. 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених 

рішенням селищної ради при внесенні змін до селищного бюджету з урахуванням його 
фінансових можливостей на відповідний рік. Обсяги видатків на реалізацію Програми 
можуть коригуватися протягом року.  

Крім того, фінансове забезпечення Програми може здійснюватися відповідно до 
законодавства України за рахунок коштів інших бюджетів (державного, обласного), інших 
джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

 
6. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми 

 

№ 
п/п 

Назва завдань та заходів 
Програми 

Відповідальні за 
виконання 

Строк 
виконання 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансув

ання з 
селищно

го 
бюджету
, тис.грн. 

1. Проведення інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах громади 
1.1 Створення комісії з 

інвентаризації зелених 
насаджень в населених 

Головний 
спеціаліст (відділ) з 
містобудування, 

2020 рік Не потребує 
фінансування 

- 



пунктах громади шляхом 
підготовки проекту 
розпорядження селищного 
голови 

архітектури, 
будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства 
селищної ради 

1.2 Проведення інвентаризації 
зелених насаджень в 
населених пунктах громади 
шляхом підготовки проекту 
розпорядження селищного 
голови  

Відповідна комісія 2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 

1.3 Підготовка проектів рішень 
виконкому селищної ради 
щодо утримання зелених 
насаджень, їх видалення, 
створення нових тощо. 

Головний 
спеціаліст (відділ) з 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства 
селищної ради 

2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 

1.4 Визначення  
балансоутримувачів 
об’єктів благоустрою 
зеленого господарства 

Виконавчий комітет 
селищної ради 

2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 

      
2. Проведення заходів, пов’язаних із доглядом за існуючими зеленими насадженнями 
2.1 Поліпшення оформлення 

клумб, газонів у 
громадських місцях 
населених пунктів та 
територій підприємств та 
установ селищної ради 

Відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Селищний 
бюджет 

В межах 
фінансов

их 
можливо

стей 

2.2 Санітарне, омолоджувальне 
та формувальне обрізування 
дерев, лікування дупел 

Відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Селищний 
бюджет 

В межах 
фінансов

их 
можливо

стей 

2.3 Видалення аварійних та 
перерослих дерев, 
корчування пеньків на 
територіях комунальної 
власності 

Відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Селищний 
бюджет 

В межах 
фінансов

их 
можливо

стей 

2.4 Оновлення якісного стану і 
збільшення асортименту 
зелених насаджень при 
здійсненні реконструкції і 
ремонтів об’єктів зеленого 
господарства, своєчасне 
виконання агротехнічних 

Відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Селищний 
бюджет 

В межах 
фінансов
их 
можливо
стей 



заходів із захисту зелених 
насаджень, від хвороб і 
шкідників 

      
3. Проведення заходів, пов’язаних з озелененням нових територій 
3.1 Підбір асортименту рослин 

(дерев, чагарни-ків, квітів, 
травянистих рослин) для 
проведен-ня озеленення 
селища та сіл відповідно до 
містобудівної докумен-тації, 
стійкість до різ-них 
факторів та дизай-нерських 
рішень (за часом цвітіння, 
кольо-ровою гаммою тощо) 

Відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 

3.2 Озеленення  вільних 
територій шляхом 
закладання скверів, 
квітників, газонів, садів 
тощо) 

Відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Селищний 
бюджет 

В межах 
фінансов
их 
можливо
стей 

3.3 Проведення укріплення 
зеленими насадженнями 
берегів водойм та схилових 
поверхонь 
 

Відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Селищний 
бюджет 

В межах 
фінансов
их 
можливо
стей 

      
4. Приведення  територій та об’єктів зеленого господарства в населених пунктах у 

відповідність до вимог законодавства 
4.1 Здійснення  контролю при 

розробці проектної 
документації на 
будівництво нових об’єктів, 
реконструк-цію або 
капітальний ремонт споруд і 
будівель за озеленен-ням 
територій відпо-відно до 
вимог чинного 
законодавства України  та 
контролю відпо-відності 
фактичного проведення 
робіт з озеленення під час 
будівництва 

Головний 
спеціаліст (відділ) з 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 

4.2 Врахування при проведенні 
заходів із озеленення 
існуючих чи запроектованих 
мереж інфраструктури 
(доріг,мереж газо- 
водопостачання та  
каналізації, повітряних та 
підземних ліній 

Головний 
спеціаліст (відділ) з 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства 

2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 



електропередач та зв’язку, 
водовідвідних канав тощо) 

селищної ради,  
відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

4.3 Дотримання вимог 
законодавства при догляді 
за зеленими 
насадженнями,при їх 
видаленні (хід прийняття 
рішень, дотримання правил 
охорони праці, облік 
отриманої деревини чи 
відходів тощо) 

Головний 
спеціаліст (відділ) з 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства 
селищної ради,  
відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 

      
5. Боротьба  із карантинними шкідниками, що створюють загрозу для життєдіяльності 

зелених насаджень 
5.1 Видалення на деревах омели 

і плодових тіл грибів, 
використання безпечних 
засобів захисту рослин 

Відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Селищний 
бюджет 

В межах 
фінансов
их 
можливо
стей 

5.2 Боротьба із карантинними 
бурянами, які є 
небезпечними для людей 
(наприклад, амброзія 
полинолиста) 

Відділ з 
благоустрою 
селищної ради, 
комунальні 
підприємства та 
установи 

2020-2022 
роки 

Селищний 
бюджет 

В межах 
фінансов
их 
можливо
стей 

      
6. Поширення серед населення знань та практики із озеленення прибудинкових 

територій 
6.1 Проведення заходів із 

відповідного екологічного 
навчання учнів, їх 
залучення до озеленення 
селища і сіл громади 

Заклади освіти  2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 

6.2 Проведення масових 
весняних та осінніх заходів 
із благоустрою населених 
пунктів із доглядом за 
зеленими насадженнями 

Виконавчий комітет 
селищної ради 

2020-2022 
роки 

Селищний 
бюджет 

В межах 
фінансов
их 
можливо
стей 

6.3 Просвітницька робота серед 
населення із озеленення 

Виконавчий комітет 
селищної ради 

2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 



прибудинкових територій 
відповідно до сучасних 
норм і вимог 

6.4 Розробка положення про 
щорічний конкурс на 
кращий благоустрій 
будинку, багатоквартирного 
будинку, балкона, території 
установи тощо 

Виконавчий комітет 
селищної ради 

2020-2022 
роки 

Не потребує 
фінансування 

- 

 
7. Очікувані результати виконання Програми 

 
Впорядкування існуючих зелених насаджень на території селища та сіл громади, їх 

розвиток відповідно до сучасних вимог містобудування та санітарних норм. 
Покращиться зовнішній вигляд та дизайн центральних вулиць населених пунктів. 

Збільшиться кількість місць для відпочинку мешканців та гостей громади. 
За рахунок збільшення кількості зелених насаджень навколо водойм, на схилових 

ділянках розширяться їх рекреаційні можливості. 
 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, 
виконується виконкомом Ємільчинської селищної ради. 

Головний спеціаліст (відділ) з містобудування, архітектури, будівництва, житлово-
комунального господарства селищної ради щороку до 1 лютого надає до фінансового відділу 
Ємільчинської селищної ради звіт про використання коштів селищного бюджету, які 
надавалися для виконання заходів Програми, а також готує звіт про виконання заходів 
Програми на засідання виконавчого комітету. 
 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Володимир ЄВТУХ 

 
 
 




