
 

 

                                                          УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2022 року                      м. Сновськ                                    № 12-20/VІІІ 

  

Про затвердження Програми з благоустрою 

Сновської міської ради на 2023 рік 
 

З метою покращення благоустрою населених пунктів громади; відповідно до 

ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Методичних 

рекомендацій щодо розроблення програм (планів заходів) з благоустрою 

населених пунктів, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу №462 від 

23.12.2010 року; керуючись п.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» №590 від 09.06.2021 

р. (зі змінами); за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму з благоустрою  Сновської міської ради на 2023 рік та 

обсяги бюджетних вкладень по основним напрямкам Програми  з благоустрою 

Сновської міської ради на 2023 рік (додаються). 

2. Фінансовому відділу міської ради при формуванні бюджету Сновської 

міської територіальної громади на 2023 рік та внесенні змін до бюджету 

передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах 

реальних фінансових можливостей бюджету. 

3. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови С.Силенка та на постійну комісію міської ради з  питань планування, 

фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун). 
 

 

 

Міський голова                                                     Олександр МЕДВЕДЬОВ 
        

            



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення  Сновської міської ради 

                     (20 сесія 8 скликання) 

          від 22 грудня 2022 р. № 12-20/VІІІ 
 

 

 

            

ПРОГРАМА 

з благоустрою Сновської міської ради на 2023 рік 
     

 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада 

2. Дата, номер і назва законодавчих 

документів щодо формування 

Програми 

Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів», Методичні рекомендації щодо 

розроблення програм (планів заходів) з 

благоустрою населених пунктів, затверджених 

наказом Мінжитлокомунгоспу № 462 від 

23.12.2010 року; Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою 

в особливому режимі в умовах воєнного стану» № 

590 від 09.06.2021 р. (зі змінами) 

3. Розробник Програми Заступник міського голови 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ благоустрою та господарського 

забезпечення міської ради 

5. Учасники Програми Відділ благоустрою та господарського забезпечення 

міської ради,  

Старостинські округи міської ради,  

КП «Сновська ЖЕД». 

6. Термін реалізації Програми 2023  рік 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми*  

13 861 700 грн. 

8. Основні джерела фінансування Кошти бюджету Сновської міської територіальної 

громади (далі – ТГ) інші джерела, не заборонені 

законодавством 

  *Обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися в залежності від потреби. 

 

 

Дана Програма розроблена на підставі положень ст. 10 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 

стану» № 590 від 09.06.2021 р. (зі змінами) та відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

розроблення програм (планів заходів) з благоустрою населених пунктів, затверджених 

Наказом Мінжитлокомунгоспу № 462 від 23.12.2010 року. 

 

 

 



1. Загальні положення. 

 

     Чисельність населення Сновської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 

складає 21686 чоловік. Загальна площа громади - 1283 кв.км. Однією із цілей стратегічного 

розвитку Сновської громади є створення безпечного та комфортного середовища для 

проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою. Роботи по 

благоустрою в громаді в основному здійснює КП «Сновська ЖЕД» та ПрАТ «Комунальник». 

Впродовж останніх років проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає видатки 

на утримання доріг та прибирання територій загального користування (утримання двірників), 

вивіз твердих побутових відходів (ТПВ), поточний ремонт та обслуговування вуличного 

освітлення, оплату за використану для освітлення електроенергію, а також по встановленню 

урн для сміття, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій, 

облаштуванню зупинок, дитячих майданчиків, інші роботи. Програма з благоустрою 

Сновської громади на 2023 рік є логічним продовженням розпочатої роботи. 

 

2. Мета та напрямки роботи Програми з благоустрою Сновської громади. 

 

     Програма полягає у реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів, 

підвищення ефективності використаних об’єктів благоустрою відповідно до їх 

функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. 

     Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в 

належному санітарно-технічному стані населених пунктів громади та покращення їх 

естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку 

мешканців та гостей громади. 

Основні завдання: 

- підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади; 

- моніторинг стану благоустрою населених пунктів громади; 

- стале забезпечення роботи житлово-комунального господарства населених пунктів 

громади.  

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках: 

-  покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів громади 

(організація прибирання вулиць населених пунктів, забезпечення своєчасного і повного 

видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс 

зелених зон, створення та облаштування місць для паркування транспортних засобів, тощо);  

- проведення ремонту доріг та вулиць населених пунктів громади з відновленням 

розмітки, тротуарів, огорожі, приймальних колодязів зливової каналізації; 

- окультурення зелених насаджень, санітарна вирізка сухих та аварійних дерев на 

прибудинкових територіях, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;                                                                                                                    

- забезпечення населення громади якісною питною водою;                                        

- реконструкція та розширення існуючої мережі каналізаційного господарства; 

- забезпечення якісного освітлення населених пунктів громади (поточне утримання, 

продовження робіт з реконструкції зовнішнього освітлення з застосуванням 

енергозберігаючих технологій); 

- забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування міського та 

сільських  кладовищ); 

- створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення 

(впорядкування прибудинкових територій, облаштування існуючих та створення нових місць 

масового відпочинку населення, дитячих, спортивних майданчиків, тощо);  

- залучення до виконання робіт по благоустрою території громади  осіб з числа 

безробітних на договірній основі, а також 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 

громади щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в 

громадських місцях, участі громадян у наведені порядку за місцем проживання. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації Програми з благоустрою 

 

     Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, архітектурно-

художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, що 

забезпечать комплексний благоустрій території громади та сприятливе для життєдіяльності 

людини середовище, а саме щодо: 

 

загальних питань благоустрою: 

- дотримання Правил благоустрою;  

- підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою; 

- захист об'єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, збереження 

їхніх функцій та якості; 

- благоустрій пам’ятників та пам'яток культурної та історичної спадщини; 

- нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків; 

- створення безпечних умов праці персоналу та безпечних виробничих умов під час 

утримання та ремонту об'єктів благоустрою; 

-  залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою; 

- навчально-виховні та інформаційні заходи, спрямовані на активізацію участі населення у 

сфері благоустрою; 

- систематичне висвітлювання в засобах масової інформації проблемних  питань та шляхів 

реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів; 

 

утримання вулично-дорожньої мережі та паркування транспортних засобів: 

- належний ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі; 

- впровадження нових підходів до ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у 

зимовий період; 

- належна експлуатація штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів; 

- підтримання в належному стані закритої дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої 

мережі та приймальних колодязів дощової каналізації; 

- облаштування та належне утримання зупинок громадського транспорту; 

- облаштування та належне утримання майданчиків для паркування транспортних засобів 

відповідно до законодавства; 

 

зовнішнього освітлення: 

- належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення 

населених пунктів громади; 

- реконструкція зовнішнього освітлення населених пунктів громади з використанням 

сучасних енергозберігаючих технологій; 

 

утримання зелених насаджень: 

- утримання спеціаліста по озелененню населених пунктів громади, відновлення та 

облаштування нових клумб, газонів, квітників; 

- організація озеленення території місця масового відпочинку населення прилеглої до р. 

Снов; 

 

санітарного очищення: 

- утримання двірників та наглядачів міських кладовищ, організація прибирання території та 

вивіз твердих побутових відходів; 

- встановлення урн для сміття в місцях загального користування; 

 



інженерного захисту територій: 

- організація відведення поверхневого стоку; 

- підтримання в належному стані міських  та громадських водойм та розчищення 

водовідвідного каналу. 

 

4. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься згідно плану заходів на її проведення в 

межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відповідним 

виконавцям, за рахунок власних коштів виконавців послуг та з інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України.  

Обсяги бюджетних вкладень по основним напрямкам Програми з благоустрою Сновської 

міської ради на І-ІV квартали 2023 року викладені в додатку. 

 В ході реалізації заходів Програми можливі коректування, пов´язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з 

реальних можливостей бюджету. 

 

5. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити реалізацію державної політики щодо благоустрою населених пунктів; 

- зменшити рівень забруднення території Сновської громади; 

- забезпечити сталу та ефективну роботу комунальних підприємств з утримання 

об’єктів благоустрою. 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                  Сергій СИЛЕНОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

До Програми з благоустрою Сновської 

міської ради на 2023 рік 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  Сновської міської ради 

(20 сесія 8 скликання) 

від 22 грудня 2022 р.  № 12-20/VІІІ 
 

ОБСЯГИ 

бюджетних вкладень по основним напрямкам Програми  

з благоустрою Сновської міської ради на  2023 рік 

№ з/п Назва заходу 
Джерело 

фінансування 

Сума вкладень 

(грн.) 

 

БЛАГОУСТРІЙ  

1.  Обслуговування кладовищ  (в т.ч. утримання 

наглядача) 

Бюджет 

Сновської 

міської 

територіальної 

громади 

404 000 

2.  Утримання пам'ятників, пам’ятних знаків 50 000 

3.  Роботи з благоустрою міста, в т.ч. : прибирання 

проїжджої частини вулиць,тротуарів, газонів, 

доріжок міста (в т.ч.утримання двірників); 

відновлення та облаштування клумб, газонів, 

квітників (в т.ч. утримання спеціалістів по 

озелененню міста) тощо  

2 159 000 

4.  Автотранспортні послуги по прибиранню місць 

загального користування 
2 380 000 

5.  Встановлення та прибирання новорічної ялинки, 

закупівля прикрас для неї 
45 000 

6.  Утримання мереж вуличного освітлення 2 100 000 

7.  Освітлення вулиць 1 810 000 

8.  Розробка проєктів з благоустрою 200 000 

9.  Утилізація сухого сміття 35 200 

10.  Інші супутні витрати, придбання інших товарів та 

послуг 
488 000 

 Всього по розділу  9 671 200 

РЕМОНТ ДОРІГ 

11. Предмети, матеріали, обладнання, інвентар Бюджет 

Сновської 

міської 

територіальної 

громади 

484 000 

1. 12. Поточний та капітальний ремонт доріг, в т.ч. 

розробка проектно-кошторисної документації 
1 405 000 

13. 

Поточне обслуговування доріг, в т.ч. послуги: 

підсипка та грейдерування доріг, чистка снігу, 

посипка 

 1 641 500 

 Всього по розділу  3 530 500 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА ВОДОПРОВОДІВ 

   14. Обслуговування каналізаційних мереж та 

водопроводів (в т.ч. гідродинамічне обслуговування 

та придбання обладнання та інвентарю) 

Бюджет 

Сновської 

міської 

територіальної 

громади 

660 000 

 Всього по розділу  660 000 

 Всього по розділах  13 861 700 

 

      Заступник міського голови                                                                              Сергій СИЛЕНОК 


