
 

 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXI сесії міської ради VIII скликання 

 

24 листопада 2022 року № 42  

м. Шепетівка 

 

Про затвердження  Програми  

благоустрою Шепетівської міської  

територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Закон України 

«Про благоустрій населених пунктів»,ст.20 Бюджетного кодексу України, Указом 

Президента України «Про введення воєнного стану на території України» від 24 лютого 2022 

року № 64/2022, на виконання ст.25, 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

            1. Затвердити Програму благоустрою Шепетівської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки  (Додаток). 

2.Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми благоустрою 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в межах бюджетних 

призначень. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та постійну комісію з 

питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької 

діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії  Максим БОНДАРЄВ). 
  

 

Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        

Додаток 1 

до рішення  XXXI  

сесії міської ради 

VIII скликання 

24 листопада 2022  № 42 

 

 

 

Програма благоустрою Шепетівської міської територіальної громади  
на 2023-2025 роки 

 

Паспорт 

Програми благоустрою Шепетівської міської територіальної громади  

на 2023-2025 роки 

 
1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 

3 Назва нормативних 

документів про необхідність 

розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про 

правовий режим воєнного стану», Указ 

Президента України «Про введення воєнного 

стану на території України» від 24 лютого        

2022 року №64/2022, Закон України «Про 

благоустрій населених пунктів» 

4 Мета Визначення конкретних заходів з благоустрою 

міста з метою збереження комунального майна, 

створення естетично привабливого вигляду 

населених пунктів, забезпечення комфортних умов 

проживання мешканців громади та реалізації 

державної політики реформ у цій галузі.  

5 Виконавці Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 

Управління житлово-комунального господарства 

Шепетівської міської ради, Комунальне 

підприємство «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради» 

6 Термін реалізації Програми 2023 -2025 

7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 

законодавством 

8 Загальний  обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

Згідно розрахунків комунальних підприємств, в 

межах виділених бюджетних призначень 

 
 



 

1. Загальні положення. 

1.1 Програма благоустрою Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 

роки (далі – Програма) розроблена з метою реалізації на території громади державної 

політики, власних повноважень міської ради у сфері благоустрою  територій відповідно до 

вимог бюджетного законодавства та Генеральних планів населених пунктів Шепетівської 

міської територіальної громади. 
1.2 Розроблення Програми є необхідною передумовою чіткого планування та 

фінансування заходів із благоустрою громади та охоплює широке коло соціально-

економічних, санітарно-гігієнічних, інженерних та архітектурних питань, які вирішуються 

при виконанні Програми 
1.3   Програма благоустрою Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 

роки розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,     

« Про благоустрій населених пунктів». 
 
2 Мета та завдання Програми: 
2.1 Мета Програми полягає у визначенні конкретних заходів з благоустрою міста з метою 

збереження комунального майна, створення естетично привабливого вигляду населених 

пунктів, забезпечення комфортних умов проживання мешканців громади та реалізації 

державної політики реформ у цій галузі. 

2.2 Завдання Програми ; 

2.2.1 покращення зовнішнього вигляду та естетичного стану населених пунктів; 

2.2.2 покращення санітарного стану населених пунктів; 

2.2.3 належне утримання, ремонт, запровадження сучасних технологій, реконструкція, 

ліквідація аварійних ситуацій ,переоснащення об’єктів благоустрою; 

2.2.4 забезпечити безпечну експлуатацію та утримання об’єктів благоустрою комунальної 

власності та тривалі терміни їх експлуатації; 

2.2.5 створення сприятливих умов для залучення бюджетних та позабюджетних коштів у 

розвиток об’єктів благоустрою. 

 

3 Основні напрями та заходи виконання Програми 
3.1   Для досягнення мети, збереження комунального майна та реформування галузі 

необхідно забезпечити виконання комплексу заходів: 

3.1.1  будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів, елементів благоустрою, в 

тому числі мереж зовнішнього освітлення, ливневої та дренажної систем відводу 

поверхневих вод, дитячих, спортивних майданчиків, парків, скверів, пам’ятників, тощо; 

3.1.2 поточний ремонт об’єктів, елементів благоустрою, в тому числі мереж зовнішнього 

освітлення, ливневої та дренажної систем відводу поверхневих вод, дитячих, спортивних 

майданчиків, парків, скверів, пам’ятників, тощо; 

3.1.3 санітарна очистка міста; 

3.1.4 озеленення міста; 

3.1.5 утримання зелених насаджень, газонів, квітників; 

3.1.6 обрізка дерев, видалення дерев; 

3.1.7 зимове утримання доріг; 

3.1.8 утримання та поточний ремонт системи відводу поверхневих вод (дощової і 

дренажної системи водовідведення); 

3.1.9 утримання кладовища; 

3.1.10  утримання та встановлення пішохідних містків, лав, зупинок, огорож, інших 

елементів юлагоустрою; 

3.1.11 обслуговування та ремонт  мереж зовнішнього освітлення; 

3.1.12 проплата за електроенергію на зовнішнє освітлення; 

3.1.13 утримання та відновлення питних криниць,виготовлення та встановлення криничних 

грибків; 



 

3.1.14 інвентаризація, оцінка, виготовлення технічної документації об`єктів благоустрою; 

3.1.15 виготовлення,придбання, ремонт та обслуговування дорожніх знаків;  

3.1.16 ремонт та обслуговування освітлювальних та сигнальних систем доріг; 

3.1.17 знесення незаконно встановлених споруд; 

3.1.18 виготовлення документації із землеустрою об'єктів благоустрою; 

3.1.19 придбання, встановлення, утримання   дитячих та спортивних майданчиків; 

3.1.20 придбання, встановлення сміттєвих баків, облаштування сміттєвих площадок; 

3.1.21 облаштування прилеглої території до пам'ятників, розташованих на території 

Шепетівської МТГ. 

 

4 Фінансове забезпечення Програми 
4.1 Фінансування заходів по Програмі здійснюється в першу чергу за рахунок коштів 

міського бюджету. При наявності відповідних державних та обласних програм, які 

передбачають фінансування заходів за відповідними напрямками, залучаються кошти 

державного та обласного бюджетів. При залученні коштів бюджету області чи коштів 

державного бюджету, коригуються, відповідно, кошти міського бюджету для максимального 

виконання заходів Програми.  

4.2 Фінансування здійснюється у межах бюджетних призначень. 

4.3 На виконання Програми можуть залучатись кошти з інших джерел незаборонених 

законодавством. 

4.4 Конкретні заходи та обсяги видатків з міського бюджету по роках додаються до 

Програми. 

 

5 Очікуваний результат 
5.1 Виконання Програми дасть можливість: 

5.1.1 забезпечити комфортні умови проживання у громаді; 

5.1.2 досягти належного місту обласного значення санітарного та естетичного стану 

об’єктів благоустрою; 

5.1.3 сформувати позитивний імідж Шепетівської міської територіальної громади  та її 

інвестиційну привабливість. 

 

6 Виконавці Програми 
6.1  Виконавчий комітет Шепетівської міської ради,  

6.2  Управління ЖКГ Шепетівської міської ради, 

6.3  Комунальне підприємство «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство 

Шепетівської міської ради». 

 

7  Контроль за виконанням програми. 
7.1 Виконання Програми передбачено на період 2023-2025 роки з щорічним аналізом 

використання коштів на заплановані роботи.  

7.2  Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється 

управлінням житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради та виконавчим 

комітетом  Шепетівської міської ради. 

 

 

 

Начальник управління житлово- 

комунального господарства                                                                           Юрій ГУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                                   Роман ВОЗНЮК 

 

  



 

Заходи Програми благоустрою Шепетівської міської територіальної громади  
на 2023-2025 роки 

№ п/п Найменування заходів   Всього коштів 

    2023 2024 2025 (грн) 

1 2 5 6 7 8 

1 

Будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт об’єктів, 

елементів благоустрою, в 

тому числі мереж 

зовнішнього освітлення, 

ливневої та дренажної 

систем відводу поверхневих 

вод, дитячих, спортивних 

майданчиків, парків, скверів, 

пам’ятників, тощо 5 000000,00 5 000000,00 5 000000,00 15 000000,00 

2 

Поточний ремонт об’єктів, 

елементів благоустрою, в 

тому числі мереж 

зовнішнього освітлення, 

ливневої та дренажної 

систем відводу поверхневих 

вод, дитячих, спортивних 

майданчиків, парків, скверів, 

пам’ятників, тощо 

 5 000000,00 5 000000,00 5 000000,00 15 000000,00 

  

3 Санітарна очистка громади 8 000000,00 8 000000,00 8 000000,00 24 000000,00 

  



 

4 Озеленення  громади 1 200000,00 1 200000,00 1 200000,00 3 600000,00 

  

5 

Утримання зелених 

насаджень, газонів, квітників 1 200000,00 1 200000,00 1 200000,00 3 600000,00 

  

6 

Обрізка дерев, видалення 

дерев 2 200000,00 2 200000,00 2 200000,00 6 600000,00 

  

7 

Зимове утримання доріг 

громади та виготовлення 

протиожеледної суміші 6 500000,00 6 500000,00 6 500000,00 19 500000,00 

  

8 

Утримання  системи відводу 

поверхневих вод (дощової та 

дренажної системи 

водовідведення) 1 000000,00 1 000000,00 1 000000,00 3 000000,00 

  

9 Утримання кладовищ 2 000000,00 2 000000,00 2 000000,00 6  000000,00 

  

10 

Утримання  та встановлення 

пішохідних містків, лав, 

зупинок, огорож, інших 

елементів благоустрою 500000,00             500000,00 500000,00 1 500000,00 

  

11 

Обслуговування   та ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення 2 500000,00 2 500000,00 2 500000,00 7 500000,00 

  

12 

Проплата за електроенергію 

на зовнішнє освітлення  4 000000,00 5 000000,00 6 000000,00 15 000000,00 

  



 

13 

Утримання та відновлення 

питних криниць, 

виготовлення та 

встановлення криничних 

грибків 500000,00 500000,00 500000,00 1 500000,00 

  

14 

Інвентаризація, оцінка та 

виготовлення технічної 250000,00 250000,00 250000,00 750000,00 

документації об`єктів 

благоустрою 

  

15 

Виготовлення, поточний 

ремонт та обслуговування 300000,00 300000,00 300000,00 900000,00 

дорожніх знаків 

  

16 

Поточний ремонт та 

обслуговування 

освітлювальних 500000,00 500000,00 500000,00 1500000,00 

та сигнальних систем доріг 

  

17 

Знесення незаконно 

встановлених споруд 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00 

  

18 

Виготовлення документації 

із землеустрою об'єктів 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

благоустрою 

  

19 

Встановлення ,утримання  

дитячих та спортивних 

майданчиків 1 000000,00 1000000,00 1000000,00 3 000000,00 



 

20 

Закупівля та встановлення 

сміттєвих баків, 

облаштування 

сміттєвих площадок 4 000000,00 500000,00 500000,00 5 000000,00 

21 

Облаштування прилеглої 

території до пам'ятників, 

розташованих на території 

Шепетівської МТГ 500000,00 500000,00 500 000,000 1 500000,00 

 

 

Начальник управління житлово- 

комунального господарства                                                                                                                                                                     Юрій ГУДЗИК               

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                Роман ВОЗНЮК 

 

 


