ПРОЕКТ № 3042

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «____»_________2019 року

№ ____

Про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765
«Про затвердження Програми розвитку та збереження
зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення про
управління, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького
від 21 грудня 2017 року № 1384, Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та
збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»,
(з урахуванням змін, внесених рішенням Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2290, від 07 травня 2019 року № 2500), а саме:
1.1. До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми
розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому
на 2018-2021 роки» розділу ІІ «Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій»:
пункт 1 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Перемоги» (коригування) з виготовленням проектнокошторисної документації, всього, у тому числі:» викласти в новій редакції
згідно з додатком 1.

2
по тексту «Всього за розділом ІІ» цифри «40 619,80779», «9 793,17181»
замінити відповідно на «52 619,80779», «21 793,17181»;
по тексту «Всього по Програмі» цифри «170 381,82979»,
«30 982,17181», «30 982,17181», «130 205,56900», «21 285,03000» замінити
відповідно на «182 381,82979», «42 982,17181», «142 205,569», «33285,03000 ».
1.2. До додатку 3 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми
розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому
на 2019 рік» розділу ІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій»:
пункт 1 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Перемоги» (коригування) з виготовленням проектнокошторисної документації, всього, у тому числі:» викласти в новій редакції
згідно з додатком 2.

Міський голова

Ганна Каретнікова 22 05 06 А

А.РАЙКОВИЧ

Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від "_____"________ 2019 року № _____

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті
Кропивницькому на 2018-2021 роки

тис.грн.

№ з/п

Найменування заходу

Прогнозний
обсяг фінансових
ресурсів для
виконання
завдань, всього:

1

2

3

ІІ.
1.

у тому числі за роками:

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення «Перемоги» ( коригування ) з виготовленням проектнокошторисної документації, всього, у тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету
за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування)

51968.01200

9989.28721

21486.62381

20492.10098

0.000

51602.22479

9700.00000

21410.12381

20492.10098

0.000

365.78721

289.28721

76.50000

0.00000

0.000

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

Т. САВЧЕНКО

Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від "___"___________2019 року № ____

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті
Кропивницькому на 2019 рік

Фінансове забезпечення (тис.грн)
в тому числі:
Міський бюджет
№ з/п

1

Найменування заходу

2

Всього

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

3

4

5

Спеціальний
фонд
Загальний фонд
(бюджет
розвитку)
6

Інші

7

8

Розділ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій»:

1.

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення «Перемоги»
(коригування) з виготовленням проектно-кошторисної
документації

21486.62381

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

21410.12381

0.00000

76.50000

0.00000

Т. САВЧЕНКО

0.00000

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 12 липня 2018 року

№ 1765

Про затвердження Програми розвитку
та збереження зелених насаджень у місті
Кропивницькому на 2018-2021 роки
Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи протокольне рішення
засідання щодо розроблення місцевої Програми розвитку та збереження
зелених насаджень від 12 березня 2018 року № 2, Міська рада міста
Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму розвитку та збереження зелених насаджень
у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, що додається.
2. Включити Програму розвитку та збереження зелених насаджень
у місті Кропивницькому
на
2018-2021 роки до складу Програми
економічного
і
соціального
розвитку
міста
Кропивницького
на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного
розвитку,
з
питань
житлово-комунального
господарства, енергозбереження та комунальної власності, з питань
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.
Міський голова

Каретнікова 22 05 06

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Міської ради міста
Кропивницького
12 липня 2018 року
№ 1765

Програма
розвитку та збереження зелених насаджень
у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки

Кропивницький – 2018

ЗМІСТ
стор.
І.
IІ.
ІІІ.

1
1
2

ІV.

Загальні положення
Мета Програми
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
програмним методом
Механізм реалізації Програми

V.

Строки виконання Програми

6

VІ.

Фінансове забезпечення Програми

6

VІI.

Контроль за виконанням Програми

6

VІІІ.

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання
Програми на 2018 рік

7

ІХ.

Паспорт Програми на 2018–2021 роки

8

Х.

Нормативне забезпечення

8

Додатки до Програми

5

І. Загальні положення
Програма розвитку та збереження зелених насаджень
у місті
Кропивницькому на 2018-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно
до вимог Методичних рекомендацій з розроблення місцевих програм
розвитку та збереження зелених насаджень, які затверджено наказом
Мінжитлокомунгоспу України від 23.12.10 № 466, та Правил утримання
зелених насаджень у населених пунктах України, які затверджені наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
від 10.04.06 № 105.
Необхідність розроблення даної Програми викликана відсутністю
концепції розвитку і збереження зелених зон міста, високим є негативний
вплив на стан здоров’я мешканців, що виражається у великій кількості
аварійних дерев на вулицях міста, плановою заміною дерев, які досягли своєї
вікової межі.
Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини
органів місцевого самоврядування, представників громадськості, фізичних та
юридичних осіб стосовно рослинного світу у межах міста.
Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень,
розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, а також на
покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального
громадського користування.
Змістом Програми є проведення комплексу управлінських та економічних
заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених
насаджень, а саме:
проведення інвентаризації зелених насаджень;
проведення заходів, пов’язаних з озелененням міста;
відведення земельних ділянок для створення розсадника, парків, скверів
на території міста;
приведення території та об’єктів природно-заповідного фонду в місті у
відповідність до вимог чинного законодавства;
впровадження сучасних систем поливу, агротехнічних заходів
з врахуванням особливостей видового складу рослин.
Дія Програми передбачається протягом 2018-2021 років на території
міста Кропивницького. Програма підготовлена Головним управлінням
житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького.
ІІ. Мета Програми
Головна мета бюджетної Програми – розроблення комплексу заходів,
спрямованих на створення, відновлення, охорону та збереження зелених
насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані, створення та
формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов
навколишнього природного середовища насаджень.
В результаті реалізації Програми будуть створені системи зелених
насаджень сучасного міста, сприятливих для життєдіяльності людини, шляхом
поновлення зелених насаджень у місті Кропивницькому та розроблені плани
щодо реконструкції і концепції розвитку зеленої зони.
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Озеленення міста – це комплексна робота, яка охоплює планування,
нормування, проектування, будівництво, утримання об’єктів зеленого
будівництва, розвиток розсадницького господарства, розміщення малих
архітектурних форм тощо.
Першочерговими цілями в цьому напрямку є:
інвентаризація зелених насаджень;
моніторинг зеленої зони міста та комплексна оцінка фактичного і
прогнозованого стану насаджень;
розробка стратегії реконструкції і оптимізації рослинних угруповань з
врахуванням історико-архітектурних особливостей і санітарно-екологічних
умов міста;
видалення та догляд за зеленими насадженнями на території міста;
вирощування широкого асортименту районованих рослин, стійких до
різноманітних факторів у місцевому розсаднику;
створення проектів реконструкції та капітального ремонту зелених
насаджень міста Кропивницького;
збільшення кількості видів і оновлення якісного стану зелених насаджень;
улаштування сучасних систем поливу, відпрацювання агрозасобів,
що забезпечать нормальний ріст, розвиток і функціонування зелених
насаджень у різних екологічних умовах;
створення нових зелених зон у місті;
визначення балансоутримувачів об’єктів зеленого господарства;
заходи із боротьби з карантинними рослинами.
ІІІ. Склад проблеми та обґрунтування
необхідності її розв’язання програмним методом
Місто Кропивницький розташоване на межі лісостепової і степової зон
України. Зелені насадження міста – важлива складова частина міського
господарства. Вони займають важливе місце у вирішенні проблем охорони і
поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс
оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором
екологічної рівноваги.
Клімат Кропивницького – помірно-континентальний. Зима м’яка,
з частими відлигами, а літо спекотне. У другій половині літа на території міста
часто встановлюється антициклонний тип погоди з високими температурами
повітря до + 38 С та тривалими посухами. Опади випадають найчастіше влітку
і восени у вигляді дощів. За теплий період (червень-жовтень) випадає в
середньому 280-335 мм, за холодний (листопад-березень) –125-140 мм. У той
же час, у степовій зоні мають місце бездощові періоди тривалістю 30-40 днів.
Клімату Кропивницького властиві і небезпечні явища погоди такі, як сильні
зливи, град, ожеледь, пилові бурі тощо.
В сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку
транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього
середовища (повітряного простору, води, ґрунту), що створює малосприятливі
умови для життєдіяльності людини.
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Відповідно до прийнятої класифікації зелені насадження міста за
функціональною ознакою поділяються на три основні групи:
озеленені території загального користування: парки відпочинку і
сквери;
озеленені території обмеженого користування – на міжбудинкових
житлових територіях, ділянках користування дитячих закладів, шкіл, вузів,
лікувальних закладів, підприємств та організацій;
озеленені території спеціального призначення – санітарно-захисні зони
промислових підприємств, водоохоронні насадження, лісозахисні смуги,
озеленені частини вулиць, доріг і кладовищ.
Перелік земельних ділянок, віднесених до категорії земель
природно-заповідного, рекреаційного та іншого природоохоронного
призначення, наведено у додатку 1.
За інформацією комунального підприємства «Благоустрій» Міської ради
міста Кропивницького площа зелених насаджень загального користування
становить – 689,01 га, обмеженого користування – 1 341,21 га та спеціального
– 986,43 га. Провідне і найбільш важливе місце в мережі озеленених територій
міста належить насадженням загального користування, які безпосередньо
впливають на стан міського середовища і виступають місцем відпочинку
мешканців міста.
Саме тому необхідні довгострокові комплексні заходи з підбору
асортименту, оновлення існуючих насаджень, створення нових ландшафтних
парків і скверів, зеленої зони житлових масивів з використанням стійких видів
і форм деревних і чагарникових рослин.
Зелені насадження міста пройшли тривалий етап формування, головна
частина яких насаджувалась та формувалась у 60-70 роки минулого століття
та потребує планової заміни. Позитивна екологічна і санітарно-гігієнічна роль
насаджень вулиць загальновідома. Неоціненні й безмежні їх можливості щодо
декоративного потенціалу у створенні архітектурно-художнього вигляду
міста. Зелені насадження вулиць відіграють, як і насадження загального
користування, значну оздоровчу і кліматорегулюючу роль. У останні
десятиріччя помітно посилився інтерес до використання повітряноочисної
функції вуличних насаджень у зв'язку із забрудненням міського середовища
продуктами згорання бензину та інших видів органічного палива внаслідок
інтенсивного розвитку автомобільного транспорту і концентрації його в
містах.
Деревні насадження, які ростуть на вулицях міста поблизу джерел
забруднення, є механічною перешкодою на шляху поширення токсичних
речовин. Наявність щільних посадок з кущами є надійним бар'єром, що
обмежує поширення пилу і газів з проїжджої частини вулиці. Отже, на часі
необхідність розробок і впровадження заходів щодо поліпшення якості
міського озеленення.
Результати обстеження зелених насаджень уздовж вулиць міста являють
невтішну картину стосовно розподілу дерев як за категоріями стану, так і за
видовим складом.
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Перш за все, треба зазначити, що асортимент деревних рослин вулиць
досить бідний. Найбільш поширені тополя чорна, тополя пірамідальна, липа,
каштан, клен. Стан повітря міста характеризується періодичним збільшенням
концентрації гранично допустимих концентрацій пилу, сажі та оксиду
вуглецю.
Встановлено, що забруднення повітряного середовища в місті помітно
впливає на стан деревних рослин, але не є загрозливим на переважаючій
частині території міста. Серед насаджень, які ростуть на вулицях міста,
зустрічається велика частка дерев із механічними пошкодженнями стовбура і
скелетних гілок транспортом та іншими технічними засобами. У озелененні
вулиць переважають рядові посадки дерев у лунки в зонах тротуарів, поруч із
проїжджою частиною. Умови місцезростання дерев у таких насадженнях
надзвичайно складні, оскільки вони обумовлюються самостійною чи спільною
дією численних негативних факторів: забрудненістю повітряного середовища
пилом і газами, неправильним добором порід до умов середовища, обмеженим
обсягом живлення рослин та виносом без поповнення поживних речовин,
недостатньою аерацією грунту внаслідок зниження його фізичних
властивостей, погіршення умов діяльності грунтових мікроорганізмів,
накопиченням продуктів розпаду коренів, гнилісних процесів тощо.
Специфіка умов місцезростання деревних рослин у вуличних
насадженнях безумовно сприяє поширенню збудників хвороб і
ентомошкідників. У зв'язку з недостатнім фінансуванням лісопарки
знаходяться у захаращеному стані, що сприяє розповсюдженню шкідників.
Найбільшу важливішу частку в цьому виді насаджень становлять
озеленені ділянки житлових територій, які складаються з внутрішньоквартальних прибудинкових смуг. Насадження житлових районів більш
ранньої забудови (Новомиколаївка, Шкільний, Пацаєва) різнорідні,
характеризуються багатим асортиментом, але втрачають естетичний вигляд,
бо період заселення цих житлових масивів супроводжувався активною
«самодіяльністю» мешканців, внаслідок чого було допущено безсистемність і
загущеність посадок (як правило, висаджувались фруктові дерева та кущі).
Житлові масиви більш пізньої забудови мають бідніший асортимент
порід, але й менше загущені (вул. Генерала Жадова, вул. Вокзальна).
Центральні житлові райони історичної частини міста мають менший
процент озеленення. Ці зелені насадження досягли граничного віку і
потребують заміни. Але їх заміна майже неможлива у зв’язку з тим, що
ширина проїжджої частини вулиць і тротуарів не відповідає чинним
будівельним нормам (ДБН), вони дуже вузькі, і це створює неможливість
висадження зелених насаджень, оскільки вони стають причиною недостатньої
освітленості у житлових приміщеннях, пошкоджують дроти та лінії
комунікацій.
З метою охорони і збереження зелених насаджень, створення бази даних
для розробки програм будівництва, відновлення та експлуатації об'єктів
зеленого господарства необхідно провести інвентаризацію і паспортизацію
територій зелених зон міста Кропивницького. Останній раз інвентаризація
зеленого фонду міста Кропивницького проводилась у 90-х роках минулого
століття.
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ІV. Механізм реалізації Програми
4.1. Проведення інвентаризації зелених насаджень
Для створення бази даних зелених насаджень міста провести
інвентаризацію і паспортизацію територій зелених зон міста Кропивницького,
у тому числі парків, скверів, з визначенням меж усіх територій і винесенням їх
в натуру.
Наказом Держаного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 24.12.01 № 226 затверджена Iнструкцiя з iнвентаризацiї
зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, метою якої
є охорона та збереження зелених насаджень у містах та інших населених
пунктах, їх утримання в здоровому й упорядкованому стані, створення бази
даних для розробки програм будівництва, відновлення та експлуатації об’єктів
зеленого господарства.
Повна технічна інвентаризація зелених насаджень передбачає:
визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства,
у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо;
визначення кількості дерев та чагарників за типами насаджень, видами
рослин, віком, діаметром дерев та станом їхнього утримання;
визначення вартості об’єкта загалом та його окремих ділянок;
вчасне внесення змiн, якi вiдбулися в зелених насадженнях,
у креслення, технiчнi паспорти.
У результатi проведення технічної iнвентаризацiї на кожний об’єкт
зеленого господарства повинні складатися такі документи:
iнвентаризацiйний план;
робочий щоденник облiку зелених насаджень;
технічний паспорт об’єкта.
4.2. Видалення та догляд за зеленими насадженнями на території міста
Враховуючи розділ 12 Правил утримання зелених насаджень
у населених пунктах України, які затверджені наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 10.04.06 № 105, з метою контролю за станом міських зелених насаджень
балансоутримувач, власник, користувач об’єкта здійснює їх загальні, часткові
та позачергові огляди. Огляди проводять з метою перевірки стану зелених
насаджень, газонів, квітників та інших елементів благоустрою. Під час огляду
уточнюють обсяги робіт з утримання та поточного ремонту, садіння дерев та
чагарників, багаторічних рослин, газонів, які враховують для проведення робіт
по знесенню аварійних дерев та відновлення алейних посадок дерев
найближчим часом.
4.3 Створення та збереження зелених насаджень міста
Реалізація Програми забезпечить збереження і відтворення зелених
насаджень міста, які призведуть до:
створення природних умов для життя і розвитку людини у екологічно
збалансованому природному середовищі, максимально наближеному до
природних ландшафтів;
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створення розсадника ресурсної бази районованого посадкового
матеріалу для планомірної заміни зелених насаджень, які досягли своєї
вікової межі;
проведення омолодження існуючих парків, скверів, алей шляхом
вирубування сухостійних, усихаючих і небезпечних дерев;
розроблення сучасної системи поливу, що сприятиме кращому росту та
розвитку зелених насаджень;
збільшення оздоровчого впливу на мешканців та гостей міста;
забезпечення естетичного вигляду міста шляхом збільшення
асортименту зелених насаджень та їх належного утримання;
запобігання травматизму та нещасним випадкам шляхом вирубки
небезпечних дерев;
залучення мешканців міста до проведення акцій з озеленення;
здійснення захисту територій зелених насаджень від нецільового
використання.
V. Строки виконання Програми
Виконання заходів Програми передбачається на 4 роки, з 2018 року
по 2021 рік. Програма переглядається щороку з метою уточнення завдань,
які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін
до Програми готує Головне управління житлово–комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького.
VІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
державного, обласного, місцевого бюджетів.
Обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених
Програмою, зазначені орієнтовно та можуть змінюватись залежно
від фінансування відповідно до затверджених видатків на відповідний рік
або за інших умов.
Головними розпорядниками коштів є Головне управління житловокомунального господарства Міської ради міста Кропивницького в частині
виділених асигнувань. Прогнозні обсяги фінансового забезпечення виконання
завдань Програми на 2018–2021 роки та перелік об’єктів в розрізі років
наведено у додатках 2, 3.
VІІ. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської
ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та
комунальної власності.
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VІІІ. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання
Програми на 2018 рік
№
з/п

Показники виміру

Одиниця Результаінформа- тивний
ції
показник

1. Затрат
тис.грн 14 233,915
обсяг видатків для забезпечення утримання зелених
насаджень
га
3 016,65
загальна площа зелених насаджень
тис.грн
3 060,000
обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту
зелених насаджень
тис.грн
199,000
обсяг видатків для забезпечення проведення технічної
інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою
од.
867
загальна кількість об’єктів, що потребує інвентаризації
обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту
тис.грн
749,500
зелених насаджень
2. Продукту
га
578,412
загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом
загальна кількість зелених насаджень, на яких планується
од.
670
провести поточний ремонт (видалення дерев)
кількість об'єктів, на яких планується провести
од.
10
інвентаризацію зелених насаджень
од.
1
загальна кількість зелених насаджень, на яких планується
провести капітальний ремонт
3. Ефективності
тис.грн
24,61
середня вартість утримання 1 га зелених насаджень
грн
4,567
середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених
насаджень (видалення дерева)
грн
19,9
середня вартість проведення інвентаризації зелених
насаджень
тис.грн
749,500
середня вартість капітального ремонту 1 од. зелених
насаджень (дерев)
4. Якості
питома вага загальної площі зелених насаджень,
%
19,2
охоплених доглядом, до загальної площі зелених
насаджень
динаміка кількості запланованих на проведення
%
104,36
поточного ремонту (видалення) зелених насаджень, у
порівнянні до проведених (видалених) у попередньому
році
питома вага кількості об’єктів, на яких планується
%
1,15
проведення інвентаризації зелених насаджень, до
загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації
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ІХ. Паспорт Програми на 2018–2021 роки

1.

2.

Програма погоджена

Рішенням Виконавчого комітету Міської
ради
міста
Кропивницького
від 26 червня 2018 року № 318

Назва, номер та дата
Постанова Кабінету Міністрів України
розпорядчого
документа від 26 квітня 2003 року № 621
щодо розроблення Програми «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного
бюджету»

3.

Розробник Програми

Головне управління житлово-комунального
господарства
Міської ради міста
Кропивницького

4.

Співрозробники Програми

Підприємства
господарства

5.

Відповідальний виконавець
Програми

Головне управління житлово-комунального
господарства
Міської ради міста
Кропивницького

6.

Учасники Програми

Підприємства міста Кропивницького

7.

Термін реалізації Програми

8.

Загальний обсяг фінансових Згідно з бюджетними призначеннями
ресурсів, необхідних для відповідний бюджетний рік
реалізації Програми

житлово-комунального

2018 – 2021 роки
на

Х. Нормативне забезпечення
Програма розвитку та збереження зелених насаджень на 2018-2021 роки
у місті Кропивницькому складена відповідно до вимог законів України та
інших відповідних документів, направлених на охорону довкілля, а саме:
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закону України «Про рослинний світ»;
Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
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постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045
«Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників
у населених пунктах»;
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 24.12.01 № 226 «Про затвердження Інструкції
з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України»;
наказів Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 10.04.06 № 105 «Про затвердження Правил
утримання зелених насаджень у населених пунктах України» та
від 22.11.06 № 386 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
обліку зелених насаджень у населених пунктах України»;
наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства
України від 23.12.10 № 466 «Про затвердження Методичних рекомендацій
з розроблення місцевих програм розвитку та збереження зелених насаджень».

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

В. Кухаренко

Додаток 1
до Програми розвитку та
збереження зелених насаджень
у місті Кропивницькому
на 2018-2021 роки

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, віднесених
до категорії земель природно-заповідного, рекреаційного та іншого
природоохоронного призначення
№
з/п

Назва об’єкта
озеленення

1

2

Місце розташування

Площа
(га)

Рік
проведення
інвентаризації

3

4

5

39,5

передано в
оренду

3,6

2016

Парки
«Сільгоспвиставковий»
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Захисників
правопорядку
(«Жовтневий»)
«Олександрійський»

у межах
вулиць
Суворова,
Яновського,
Куроп’ятникова,
Садової, території комунального
підприємства
«Благоустрій»
МРМК»
та
добровільного
спортивного товариства «Колос»
з обох боків вулиці Вокзальної,
у районі міського відділу поліції

у межах вулиць Олександрійської
не
та річки Інгул
визначена
«Молодіжний»
на лівому і правому берегах річки
Інгул, між вулицями Великою
3,38
Перспективною
та
Михайлівською
ім. Кравчинського
по
вулиці
Степняка3,77
Кравчинського
«Аеровокзальний»
по
вулиці
Короленка,
не
біля автовокзалу № 1 та аеропорту визначена
«Авіатор»
у районі вулиці Леваневського
не
визначена
Природно-заповідні об'єкти – парки - пам'ятки
садово-паркового мистецтва місцевого значення

1.

Дендропарк

2.

«Ковалівський»

3.

«Космонавтів»

4.

«Перемоги»

5.

«Козачий острів»

між вулицями Академіка Тамма та
Євгена Тельнова
в межах вулиць Дворцової,
Юрія
Олефіренка,
Євгена
Чикаленка та Кавалерійської
уздовж вулиці Київської та річки
Інгул
біля
водосховища
на
річці
Сугоклеї
проспект Винниченка

2021

2014

2014
2021
2021

42,28

Корпорація
XXI століття

7,5

2015

22,02

2018

51,73

2015

3,28

2016

2

Продовження додатка 1
1

2

3

4

5

30,0

2019

45,0

2019

0,85

2019

0,5

2019

0,38

2012

Ландшафний заказник місцевого значення
1.

«Зелений
сосновий в межах вулиць Лісопаркової та
масив
в
районі Холодноярської
вул. Лісопаркової»
Історико-меморіальний комплекс

1.

«Фортеця
Єлисавети»

Святої у межах вулиць Куроп’ятникова,
Яновського, Глинки та Соборної

3.

Сквери
Площа
Театральна по вулиці Дворцовій, біля
(«Театральний»)
обласного українського музичнодраматичного
театру
ім. М.Л. Кропивницького
ім. Бориса Вінтенка
по вулиці Дворцовій, між
будівлями обласного
українського музичнодраматичного театру
ім. М.Л. Кропивницького та
Кропивницького відділу поліції
ГУНП в Кіровоградській області
ім. Хмельницького
на площі Богдана Хмельницького

4.

«Солдатський»

5.

«Центральний»

6.

Борців за волю України
(«Дружби»)

1.

2.

по вулиці Шевченка, біля
0,42
Будинку офіцерів
у межах вулиць Гоголя, Великої
Перспективної, Преображенської
0,7
та території ЗАТ «Смак»
на
розі
вулиць
Великої
не
Перспективної
та
Великої визначена
Пермської
на розі вулиць Покровської та
0,83
Олександрійської
по вулиці Євгена Маланюка, біля
0,31
музичного училища
по вулиці Поповича, біля
не
залізничного вокзалу
визначена
між вулицями Романа Шухевича
0,44
та Олександрійським шосе
біля тролейбусного парку по
проспекту Університетському
0,95

7.

«Покровський»

8.

«Акорд»

9.

«Привокзальний»

10.

«Катюша»

11.

ім. 40-річчя Перемоги

12.

ім.
Олександра по проспекту Університетському,
Кондакова
напроти Центральноукраїнського
національного технічного
університету

1,43

2013
передано в
оренду ТОВ
«Укрсфера»
2020
2016
2020
2019
2014
передано в
оренду
ПП «АнгардКіровоград»

2013

3
Продовження додатка 1
1

2

25.

ім. Чижевського

26.

«Ротарі клуб»

на розі вулиць Волкова та Євгена
Тельнова, навколо пам’ятного
знака «Євреям – жертвам
фашизму»
на розі вулиць Глинки та
Соборної
по вулиці Дворцовій
на розі вулиць Дворцової і
Шульгиних,
біля
ресторану
«Весна»
по вулиці Шевченка, біля
обласної бібліотеки для дітей
імені Т.Г.Шевченка
по вулиці Євгена Маланюка, біля
будівельного коледжу
по вулиці Андрія Матвієнка, біля
загальноосвітньої
школи
І–ІІІ ступенів № 26
між вулицями Академіка Тамма
та Соборною, біля Колгоспного
ринку
на розі вулиць Куроп’ятникова та
Яновського
по вулиці Короленка, біля
монумента визволителям міста
Кропивницького
по вулиці Великій Перспективній
(біля універсального торгового
об'єднання)
на перехресті вулиць Великої
Перспективної
і Леоніда
Куценка
по вулиці Великій Перспективній
(біля бібліотеки ім. Чижевського)
по вулиці Соборній

27.

ім. Каденюка

по вулиці Генерала Жадова

28.

«255-ої річниці міста по вулиці Сергія Сєнчева (біля
Кіровограда»
відкритого
акціонерного
товариства «Кіровоградгаз»)
«Прикордонників»
на розі вулиць Соборної та
Глинки
«Молодіжний»
у межах вулиць Некрасова,
Сиваської,
Толстого
та
Партизанської
Лісопарки
«Преображенський»
між вулицями Новгородською та
Василя Жуковського
«Сосновий»
з
обох
боків
вулиці
Холодноярської

13.

14.

«Ятрань»

3

ім. Анатолія Бузуляка

«Фонтанний»
«Першого
16. Елисаветградського
трамвая»
17. ім. Шевченка
15.

18.

«Будівельників»

19.

«Башкирський»

20.

«Слави»

21.

«Яновський»

22.

«Гай десантників»

23.

24.

29.
30.

1.
2.

«Чорнобиль»
«Україна»

4

0,2

5

2018

0,51

2013

0,28

2015

0,12

2014

0,46

2014

не
визначена

2019

не
визначена

2020

не
визначена

2020

0,6

2018

не
визначена

2020

0,89

2014

0,14

2018

0,13

2018

не
визначена
не
визначена

2018
2018

0,50

2019

0,12

2018

4,8

2016

5,06

2021

128,9

2021

4
Продовження додатка 1
1

2

3.

«Бобринецький»

4.
5.

«Східний»
«Сугоклеївський»

6.

«Лелеківський»

7.
8.

«Тюльпан»
«Бєляєвський»

9.

«Никанорівський»

3

4

5

на річці Сугоклея, уздовж вулиці
23,23
Нижньої П’ятихатської
уздовж вулиці Східної
23,8
на річці Сугоклея, по вулиці
не
Бобринецький шлях
визначена
у районі Солдатських ставків
не
визначена
у районі радгоспу «Тюльпан»
135,0
у районі вулиць Волкова та
не
Джерельної
визначена
на прибережній захисній смузі
правого берега р. Сугоклея,
3,2
від будинків № 29 та № 44 по
вулиці Приміській до греблі
водосховища

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

2021
2018
2021
2021
2021
2021

2019

В. Кухаренко

Додаток 2
до Програми розвитку та збереження зелених насаджень
у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки

Заходи щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому
на 2018-2021 роки
тис.грн.

№ з/п

1

І.
1.
2.

Прогнозний обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдань, всього:
3

Найменування заходу

2

Капітальний ремонт газонів по вул. Великій Перспективній з
виготовленням проектно-кошторисної документації
Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об’єктах
зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі
боротьба з карантинними рослинами
Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі висадження дерев

4.

Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів
благоустрою
Капітальний ремонт зелених насаджень, у тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт об’єкта благоустрою з виготовленням проектнокошторисної документації (реалізація проекту за рахунок коштів
громадського бюджету «Сквер «Молодіжний громадський простір» від
вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова»)

6.

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

Організація благоустрою населених пунктів

3.

5.

у тому числі за роками:

3746,200

0,000

1162,300

1248,300

1335,600

67032,215

14233,915

16308,000

17575,700

18914,600

11960,000

3060,000

2800,000

3000,000

3100,000

946,500

199,000

230,000

250,000

267,500

749,500

749,500

0,000

0,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

2
1

2

3

4

5

6

7

7.

Поточний ремонт об’єкта благоустрою «Благоустрій та озеленення по
вул. Бобринецький шлях, 2» (реалізація проекту за рахунок коштів
громадського бюджету) з виготовленням кошторисної документації

138,600

138,600

0,000

0,000

0,000

84673,015

18481,015

20500,300

22074,000

23617,700

Всього за розділом І:
ІІ.
1.

2.

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення «Перемоги» (у тому числі виготовлення проектної
документації), всього, у тому числі:

7362,78721

7362,78721

0,000

0,000

0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету

7150,000

7150,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування)

212,78721

212,78721

0,000

0,000

0,000

345,24779

345,24779

0,000

0,000

0,000

287,018

287,018

0,000

0,000

0,000

за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування)

58,22979

58,22979

0,000

0,000

0,000

Всього за розділом ІІ, у тому числі:

7708,035

7708,035

0,000

0,000

0,000

за рахунок субвенції з державного бюджету

7437,018

7437,018

0,000

0,000

0,000

за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування)

271,017

271,017

0,000

0,000

0,000

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
«Ковалівський» (у тому числі виготовлення проектної документації),
всього, у тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету

3

1

2

2.

3.

ІV.

1.

4

5

6

7

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

ІІІ.
1.

3

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення «Перемоги» (у тому числі виготовлення проектної
документації)
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
«Ковалівський» (у тому числі виготовлення проектної документації)

9850,000

0,000

5000,000

4850,000

0,000

6850,000

0,000

3500,000

3350,000

0,000

Капітальний ремонт скверу ім. Хмельницького (у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації)

8000,000

0,000

4000,000

4000,000

0,000

Всього за розділом ІІІ:

24700,000

0,000

12500,000

12200,000

0,000

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Міської ради міста
Кропивницького" на виготовлення проекту землеустрою щодо
організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду
місцевого значення в районі вул. Лісопаркової міста Кропивницького
Всього за розділом ІV:
Всього по Програмі:
за рахунок субвенції з державного бюджету
за рахунок коштів міського бюджету

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

55,062

55,062

0,000

0,000

0,000

55,062
117136,112

55,062
26244,112

0,000
33000,300

0,000
34274,000

0,000
23617,700

7437,018

7437,018

0,000

0,000

0,000

109699,094

18807,094

33000,300

34274,000

23617,700

В. Кухаренко

Додаток 3
до Програми розвитку та збереження зелених насаджень
у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки

Заходи щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому
на 2018 рік

Фінансове забезпечення (тис.грн)
в тому числі:
Міський бюджет
№

з/п

1

Найменування заходу

Всього

2

3

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

Загальний
фонд

4

5

6

7

8

Інші

Розділ І «Організація благоустрою населених пунктів»:
1.

2.
3.
4.

Утримання зелених насаджень, малих архітектурних
споруд на об’єктах зеленого господарства та громадської
вбиральні на території парку - пам’ятки садовопаркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі
боротьба з карантинними рослинами
Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі
висадження дерев
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації
об’єктів благоустрою
Капітальний ремонт зелених насаджень, у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації

14233,915

0,000

0,000

0,000

14233,915

0,000

3060,000

0,000

0,000

0,000

3060,000

0,000

199,000

0,000

0,000

0,000

199,000

0,000

749,500

0,000

0,000

749,500

0,000

0,000

2
1

2

5.

Капітальний ремонт об’єкта благоустрою (реалізація
проекту за рахунок коштів громадського бюджету «Сквер
«Молодіжний громадський простір» між вулицями
Генерала Жадова і Космонавта Попова»)
Поточний ремонт об’єкта благоустрою «Благоустрій та
озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2» (реалізація
проекту за рахунок коштів громадського бюджету) з
виготовленням кошторисної документації
Всього за розділом І:

6.

1.

2.

1.

3

4

5

6

7

8

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

138,600

0,000

0,000

0,000

138,600

0,000

18481,015
0,000
0,000
849,500
17631,515
0,000
Розділ ІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій»:
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення «Перемоги» (у тому числі
7362,78721
7 150,000
0,000
212,78721
0,000
0,000
виготовлення проектної документації)
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва «Ковалівський» (у тому числі виготовлення
проектної документації)

345,24779

287,018

0,000

58,22979

0,000

0,000

Всього за розділом ІІ:
7708,035
7437,018
0,000
271,017
0,000
0,000
Розділ ІІІ "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги":
Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Міської ради міста
Кропивницького" на виготовлення проекту землеустрою
щодо організації та встановлення меж території природно55,062
0,000
0,000
0,000
55,062
0,000
заповідного фонду місцевого значення в районі вул.
Лісопаркової міста Кропивницького
Всього за розділом ІІІ:
Всього по Програмі:

55,062

0,000

0,000

0,000

55,062

0,000

26244,112

7437,018

0,000

1120,517

17686,577

0,000

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

В. Кухаренко

Доопрацьований проект № 3042
(станом на 12.08.19 )

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «____»_________2019 року

№ ____

Про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765
«Про затвердження Програми розвитку та збереження
зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»
Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення про
управління, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького
від 21 грудня 2017 року № 1384, Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та
збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»,
(з урахуванням змін, внесених рішенням Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2290, від 07 травня 2019 року № 2500), а саме:
1.1. До додатку 2 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми
розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому
на 2018-2021 роки» розділу І «Організація благоустрою населених пунктів»:
у пункті 1 «Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд
на об’єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку
- пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба
з карантинними рослинами» цифри «85 942,290», «16 500,000» замінити
відповідно на «86 742,290», «17 300,000»;
у пункті 3 «Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі
висадження дерев» цифри «19 772,970», «3 000,000» замінити відповідно на
«20 372,970», «3 600,000»;
по тексту «Всього за розділом І:» цифри «129 706,960», «21 189,000»
замінити відповідно на цифри «131 106,960», «22 589,000»;

2
розділу ІІ «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:
пункт 1 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Перемоги» (коригування) з виготовленням проектнокошторисної документації, всього, у тому числі:» викласти в новій редакції
згідно з додатком 1;
по тексту «Всього за розділом ІІ, у тому числі:» цифри «40 619,80779»,
«9 793,17181», «20492,10098», «40 176,26079», «9 697,14181», «20492,10098»
замінити відповідно на цифри «49 897,70681», «39 563,17181», «0,00000»,
«49 454,15981», «39 467,14181»;
по тексту «Всього по
Програмі»
цифри
«170
381,82979»,
«30 982,17181», «65 768,30098», «40 176,26079», «9697,14181», «20 492,1098»,
«130 205,56900», «21 285,03000» замінити відповідно на цифри
«181 059,72881», «62 152,17181», «45 276,20000», «49 454,15981»,
«39 467,14181», «0,00000», «131 605,56900», «22 685,03000»;
1.2. До додатку 3 «Заходи щодо забезпечення виконання Програми
розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому
на 2019 рік» розділу «Організація благоустрою населених пунктів»:
пункт 1 «Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на
об’єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба
з карантинними рослинами» викласти в новій редакції згідно з додатком 2;
у пункті 3 «Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі висадження
дерев» цифри «3 000,000» замінити на «3 600,000»;
розділу «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:
пункт 1 «Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Перемоги» (коригування) з виготовленням проектнокошторисної документації» викласти в новій редакції згідно з додатком 2.

Міський голова

Ганна Каретнікова 22 05 06А

А. РАЙКОВИЧ

Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від "____"_________2019 року № _____

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті
Кропивницькому на 2018-2021 роки
тис.грн.

№ з/п

Найменування заходу

Прогнозний
обсяг фінансових
ресурсів для
виконання
завдань, всього:

1

2

3

ІІ.
1.

у тому числі за роками:

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення «Перемоги» (коригування) з виготовленням проектнокошторисної документації, всього, у тому числі:
за рахунок субвенції з державного бюджету
за рахунок коштів міського бюджету (співфінансування)

49245.91102

9989.28721

39256.62381

0.00000

0.000

48880.12381

9700.00000

39180.12381

0.00000

0.000

365.78721

289.28721

76.50000

0.00000

0.000

Т.в.о.начальника Головного управління житлово-комунального господарства

Т. САВЧЕНКО

Доопрацьований додаток 2 ( станом на 12.08. 19 )
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від "___"___________2019 року № ____

Зміни до Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті
Кропивницькому на 2019 рік
Фінансове забезпечення (тис.грн)
в тому числі:
Міський бюджет
№ з/п

1

1.

1.

Найменування заходу

2

Всього

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

3

4

5

Розділ "Організація благоустрою населених пунктів" :
Утримання зелених насаджень, малих архітектурних
споруд на об’єктах зеленого господарства та громадської
вбиральні на території парку - пам’ятки садово17300.000
0.000
0.000
паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі
боротьба з карантинними рослинами, у тому числі
заробітна плата та нарахування на неї

Спеціальний
фонд
Загальний фонд
(бюджет
розвитку)

Інші

6

7

8

0.000

17300.000

0.000

Розділ "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснекння заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій":
Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення «Перемоги» (коригування)
39256.62381 39180.12381
0.00000
76.50000
0.00000
0.00000
з виготовленням проектно-кошторисної документації

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

Т. САВЧЕНКО

