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Розглянувши проект Програми благоустрою Новозаводського району 

міста Чернігова на 2019-2020 роки, поданий виконавчим комітетом, керуючись 

ст.ст. 26, 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна 

у місті рада вирішила: 
 

1. Затвердити Програму благоустрою Новозаводського  району міста 

Чернігова на 2019-2020 роки. 
 

2. Виконавчому комітету районної у місті ради організувати і спрямувати 

роботу виконавчих органів районної у місті ради на безумовне виконання 

Програми благоустрою Новозаводського району міста Чернігова на 

2019-2020 роки, систематично розглядати хід її реалізації. 
 

3. Фінансовому управлінню районної у місті ради  

(Данильченко Н.Л.) щорічно, при формуванні проекту районного у місті 

бюджету, передбачати кошти на виконання Програми в межах виділених 

трансфертів з міського бюджету. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 

районної у місті ради та заступника голови районної у місті ради  

Велігорського В.Ф. 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради    Т.С. Кузнецова-Молодчая 

 

Про  Програму благоустрою 

Новозаводського району  міста 

Чернігова на  2019-2020  роки 
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1. Паспорт Програми  благоустрою   
Новозаводського району міста Чернігова на 2019 - 2020 роки 

 
 
 

1. Ініціатор розроблення Програми  благоустрою Новозаводського 
району міста Чернігова на 2019 - 2020 роки  (далі - Програма) – 

Новозаводська районної у м.Чернігові рада. 

 

 

2. Розробник Програми – відділ соціально-економічного розвитку та 

благоустрою районної у місті ради. 

 

 

3. Відповідальний виконавець Програми – відділ соціально-економічного 

розвитку та благоустрою районної у місті ради. 

 

 

4. Учасники Програми – виконавчі органи районної у місті ради, 

підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності. 

 

 

5. Термін реалізації Програми: 2019 – 2020  роки. 

 

 

6. Джерела фінансування Програми: районний у місті бюджет. 

 

 

7. Загальний обсяг фінансування  5780,6 тис. грн. 
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2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Благоустрій - комплекс робіт з  інженерного захисту, розчищення,  

осушення та озеленення території, а також соціально-економічних,   

організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату,  

санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на 

території населеного пункту з метою її раціонального використання,  

належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення  

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.  

Програма благоустрою Новозаводського району міста Чернігова на  

2019 – 2020 роки розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

та інших нормативно – правових актів у сфері благоустрою населених пунктів. 

 

 Виконання Програми передбачає : 

• покращення екологічного та санітарного стану району; 

• створення умов безпеки життя, здоров'я і відпочинку мешканців сектору 

приватної забудови; 

• утримання покриття вулично–дорожньої мережі у належному стані; 

• залучення підприємств різних сфер діяльності та громадських організацій 

для вирішення питань благоустрою міста. 

Впродовж останніх років у районі проведена значна робота у сфері 

благоустрою, що включає прибирання території, організацію і контроль в 

питаннях збирання та вивезення твердих побутових відходів населенням, 

контроль за санітарним станом територій, прилеглих до підприємств, 

організацій і установ та вулиць сектору приватної забудови, ліквідації 

стихійних сміттєзвалищ, ліквідація осередків несанкціонованої торгівлі, 

поточний ремонт вулично-дорожньої мережі сектору приватної забудови. 

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ 
МІСТА ЧЕРНІГОВА НА 2019 – 2020 РОКИ 

 
Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення 

утримання в належному санітарно – технічному стані території району та 

покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, 

побуту та відпочинку. 

 

 Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках: 

• дотримання Правил благоустрою; 

• організація та проведення місячника з благоустрою, Дня Довкілля, 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

• розчищення від снігу вулиць сектору приватної забудови; 

• проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі сектору 

приватної забудови; 
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• залучення до виконання робіт з благоустрою району на договірній основі 

підприємств установ, організацій незалежно від форм власності; 

• проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, 

правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у заходах з 

благоустрою за місцем їх проживання. 

 

 
4. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  

 
 Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, 

інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать 

благоустрій території району та сприятливе для життєдіяльності людини 

середовище. 

 

1. Вирішення загальних питань благоустрою: 

• проведення контролю за об’єктами благоустрою району; 

• проведення заходів з санітарного прибирання міста та очищення вулиць 

від снігу; 

• проведення роз’яснювальної роботи серед населення з правил 

благоустрою; 

• укладання договорів на проведення робіт по благоустрою та контроль за 

їх виконанням. 

 

2. Проведення ремонту вулично-дорожньої мережі: 

• планування автогрейдером прїзджої частини вулиць; 

• поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. 

 

3. Санітарний стан території району: 

• належне санітарне утримання території району; 

• організація прибирання території міста, вивіз твердих побутових 

відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
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Найменування 

завдань 

Найменування 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Очікувані 

обсяги 

витрат грн 

2019 рік 

Очікувані 

обсяги 

витрат грн 

2020 рік 

Разом 

очікувані 

обсяги  

витрат грн 

Забезпечення 

дотримання зако-

нодавства у сфері 

благоустрою 

Дотримання правил 

благоустрою міста 

Чернігова 

 

  

 

Контроль за 

об’єктами 

благоустрою  

Поточний ремонт    

вулично-дорожньої 

мережі 

Районний у місті 

бюджет, інші дже-

рела фінансування 

не заборонені за-

конодавством 

 

2625000 2625000 5250000 

Планування 

автогрейдером 

прїзджої частини 

вулиць сектору 

приватної забудови 

Районний у місті 

бюджет, інші дже-

рела фінансування 

не заборонені за-

конодавством 

 

32000 32000 64000 

Організація при-

бирання території 

району та вивіз 

твердих побуто-

вих відходів 

Ліквідація стихій-

них сміттєзвалищ, 

проведення місяч-

ника з благоустрою 

та Дня Довкілля. 

Районний у місті 

бюджет, інші дже-

рела фінансування 

не заборонені за-

конодавством 

 

35700 35700 71400 

Розчистка вулиць 

від снігу 

Районний у місті 

бюджет, інші дже-

рела фінансування 

не заборонені за-

конодавством 

 

197600 197600 395200 

Залучення гро-

мадськості до 

здійснення за-

ходів у сфері 

благоустрою 

Організація громад-

ського контролю у 

сфері благоустрою 

 

  

  

 

Участь громадсь-

кості, насамперед 

молоді, в роботах 

по впорядкуванню 

території міста 

 

 

  

 

Навчально-вихов-

ні та інформа-

ційно-рекламні 

заходи, спрямо-

вані на акти-

візацію участі на-

селення у сфері 

благоустрою 

 

Інформування насе-

лення через ЗМІ  

про здійснення за-

ходів із благо-

устрою. 

 

  

 

Всього разом   2890300 2890300 5780600 

6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 
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Фінансування Програми здійснюватиметься з районного у місті бюджету 

за рахунок виділених міжбюджетних трансфертів з міського бюджету на 

благоустрій та з інших джерел фінансування не заборонених законодавством. 

Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні 

районного у місті бюджету, або при внесенні змін до нього. 

Розпорядником бюджетних коштів виступає районна у місті рада. 

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з 

фактичним надходженням коштів на реалізацію Програми, уточненням обсягів 

робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету. 

 

7. МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАВДАНЬ 
ПРОГРАМИ 

 

Моніторинг та контроль за виконанням Програми здійснює відділ 

соціально-економічного розвитку та благоустрою районної у місті ради та 

постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та 

екології. 

 

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ : 

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити : 

• підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань        

благоустрою та санітарної очистки; 

• покращення санітарного стану та благоустрою міста; 

• відновлення існуючого твердого покриття доріг; 

• покращення загального екологічного стану територій, зменшення 

негативного впливу на довкілля; 

• створення належних умов для проживання населення, забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів міста у 

виконанні завдань Програми; 

• реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою міста 


