
                                                                

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
Про затвердження Програми підтримки та покращення екологічного та 

санітарного стану на території Арцизької міської територіальної  
громади на 2022-2025 роки 

 
 

        На підставі статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України, підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування 

та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з метою покращення 

екологічного та санітарного  стану на території Арцизької міської територіальної 

громади, виконавчий комітет Арцизької міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

        1. Затвердити Програму підтримки та покращення екологічного та 

санітарного стану на території Арцизької міської територіальної громади на 

2022-2025 роки (додається). 

         2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  

міського голови.                                                                          

 

 

 
                                                                        Проект рішення підготовлений 

                                                                  Відділом капітального будівництва,                        

                                                                     житлово-комунального господарства,  

                                                      архітектури, містобудування,  

                                                   транспорту та благоустрою 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



  

                                                                 

                                                                       Додаток           

                                                         до рішення  виконавчого комітету                               

                                        Арцизької міської ради 

                                                          від ____ серпня 2022 року № ____ 

                                                                  

 

Програма 
підтримки та покращення екологічного та санітарного стану на території 

Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки 
 

1. Загальні положення 
     Програма підтримки та покращення екологічного та санітарного стану на 

території Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі – 

Програма) розроблена відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 

17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів», від 22 липня 2020 року № 650 «Про 

затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, 

розташованих на землях сільськогосподарського призначення», «Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про 

відходи», Бюджетного кодексу України та спрямована на поліпшення санітарно-

екологічного стану громади, раціонального використання і зберігання 

промислових та побутових відходів, охорону земельних, лісових  ресурсів та 

забезпечення здорових умов проживання населення.  

     Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - 

невід’ємна умова розвитку Арцизької міської територіальної громади. З цією 

метою в громаді реалізується політика, спрямована на захист життя і здоров’я 

населення від негативного впливу забруднення навколишнього природного 

середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи. 

     Арцизька міська територіальна громада знаходиться в степовій зоні, тому 

потрібно постійно дбати про догляд за зеленими насадженнями,  

використовувати навколишнє природне середовище з користю для населення, 

поліпшуючи грунтозахисні системи, створюючи захисні зелені лісосмуги. 

    Наявність  лісосмуг є принциповою умовою ефективного агровиробництва в 

степових регіонах України, де як раз і зафіксоване найбільш активне їх  

знищення. Полезахисні лісосмуги затримують сніг та зберігають вологу для 

майбутнього врожаю, не дають зливам змивати родючий ґрунт з полів, 

стримують вітер та пилові бурі. За експертними оцінками, на полях, які захищені 

лісосмугами, швидкість вітру знижується на 20-30%, вологість повітря 

збільшується на 3-5%, в два рази знижується непродуктивне випаровування 

вологи. Врожайність зернових підвищується на 5-7 ц/га. Вони також відіграють 

велику загально екологічну роль. 



  

     Через незаконну вирубку безповоротно зникають гектари 

лісозахисних смуг на полях, що мають захищати сільськогосподарські угіддя від 

посухи та ерозії ґрунтів. Дерева у більшості випадків вирубуються фізичними 

особами для побутових потреб. Більшість висаджених дерев досягли своєї 

вікової межі, тому значна їх частина трухлявіє або висихає. 

     Наразі, близько 30-40 % площі лісосмуг повністю втратили насадження, або 

їх стан незадовільний (сухостійні, фаутні, аварійно небезпечні). Природній 

приріст самосійних дерев не дає змоги лісосмугам самовідновлюватися. Щороку 

швидкість втрачання дерев у лісосмугах лише збільшується. 

     Програма ставить завдання, щодо формування та реалізації ефективної 

природоохоронної діяльності територіальної громади для поліпшення стану 

довкілля, забезпечення охорони навколишнього природного середовища та є 

основою для вирішення питань бюджетного фінансування природоохоронних 

заходів. 

 

2. Мета і завдання Програми 
     Основною метою Програми є проведення ефективної і цілеспрямованої 

роботи з питань організації і координації заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів на перспективу, визначення  

першочергових екологічних питань та шляхи їх вирішення для покращення 

екологічного стану громади. 

     Програма покликана визначити стратегічні напрямки для покращення 

екологічної ситуації довкілля та розробити підходи і механізми розв'язання 

екологічних проблем Арцизької міської територіальної громади. 

     Основним завданням є: 

     1. Інформаційно-просвітницька робота з формування у людей свідомого та 

відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища, 

розуміння про наслідки впливу діяльності людини на оточення. 

     2. Озеленення, благоустрій населених пунктів територіальної громади 

(висадка дерев, кущів, квітів у парках, алеях та вулицях). 

     3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів. 

     4. Зменшення впливу промислових та побутових відходів на довкілля 

(ліквідація стихійних звалищ). 

     5. Захист та запобігання самовільному вирубуванню дерев шляхом 

проведення рейдів по території громади для виявлення фактів та протидії 

незаконному вирубуванню лісосмуг. 

     6. Розвиток та оздоровлення захисних лісосмуг, що передбачає проведення 

санітарних обрізок та вирубування сухостою, хворих і пошкоджених дерев, 

висаджування молодих дерев в існуючих лісосмугах та формування нових 

лісосмуг та лісових масивів. 

     Напрямки діяльності та заходи Програми підтримки та покращення 

екологічного та санітарного стану на території Арцизької міської територіальної 

громади на 2022-2025 роки визначені у Додатку 3 до Програми. 



  

 

      

 

3. Фінансове забезпечення програми 
     Фінансування Програми  здійснюється за рахунок: 

     коштів бюджету Арцизької міської територіальної громади (загального фонду 

та/або спеціального фонду); 
     за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

     Обсяг коштів визначається під час формування бюджету з урахуванням його 

фінансових можливостей та може змінюватися при внесенні змін до бюджету. 

     Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми 

згідно Додатку 2 до Програми. 
      

4. Очікувані результати 
     Виконання Програми дозволить: 

     покращити санітарний стан населених пунктів Арцизької  міської 

територіальної громади; 

     сформувати відповідальність кожного мешканця за вирішення екологічних 

проблем у населених пунктах; 

     поліпшити екологічне природне середовище та естетичну привабливість 

населених пунктів Арцизької міської територіальної громади;  

     ліквідувати несанкціоновані звалища;  

     поліпшити санітарний стан парків, створити умови для їх рекреаційного 

використання;  

     розширити площі озеленення території населених пунктів громади  та 

створити нові об’єкти зелених насаджень;  

     відновити парки, сквери та інші об’єкти зелених зон населених пунктів, а 

також провести додаткову посадку дерев на вулицях; 

     відновити та збільшити площі захисних лісосмуг, забезпечити умови для 

здорового розвитку молодих пагонів; 

    поліпшити санітарний стан лісових смуг.  

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
     Організацію виконання Програми здійснює  відділ капітального будівництва,  

житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту 

та благоустрою.  

     Контроль та координацію за виконанням цієї Програми здійснює виконавчий 

комітет Арцизької міської ради та постійна комісія з питань комунальної 

власності, земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

природи.  

 

 

 

 



  

 

                                     
                                                                       Додаток 1  

до Програми підтримки та покращення екологічного 

та санітарного стану на території Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

                               

ПАСПОРТ 
Програми підтримки та покращення екологічного та санітарного стану на 
території Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки 
 

1.  Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Арцизької міської ради 

2.  Розробник програми Відділ капітального будівництва,  житлово-

комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою 

3.  Відповідальний виконавець           

програми 

Арцизька міська рада 

 

4.  Виконавець заходів програми Арцизька міська рада 

Комунальне підприємство «Благоустрій» 

Комунальне підприємство «Комфорт-16» 

5.  Термін реалізації програми 2022-2025 роки 

6.  Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні               

програми 

Бюджет Арцизької міської територіальної 

громади 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

(тис.грн.) 

800,0 

7.1 Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади 
800,0 

7.2 Кошти інших джерел Не підлягає прогнозуванню 

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                    

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
                                                                       Додаток 2 

до Програми підтримки та покращення екологічного 

та санітарного стану на території Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки 

 
 
 

Ресурсне забезпечення 
Програми підтримки та покращення екологічного та санітарного стану на 

території Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки 
 

Орієнтовний обсяг коштів, який 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

2022 рік 

(тис.грн.) 

2023 рік 

(тис.грн.) 

2024 рік 

(тис.грн.) 

2025 рік 

(тис.грн.) 

Всього 

(тис.грн.) 

1 2 3 4 5 6 

Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади 
260,0 230,0 160,0 150,0 800,0 

Інші джерела 
Не підлягає прогнозуванню та буде залежати від 

фактичних показників 

РАЗОМ: 260,0 230,0 160,0 150,0 800,0 

 



                                                                                                                                                                Додаток 3 

                                                                                         до програми підтримки та покращення екологічного  

                                                                                         та санітарного  стану на території Арцизької  

                                                                                         міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

 

 

 

                                                                        
Напрямки діяльності та заходи 

програми підтримки та покращення екологічного та санітарного стану на території 
Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) 

Джерела 
фінансування 

Відповідальний 
виконавець заходу Всього, 

тис. грн. 
2022 рік 2023 рік  2024 рік 2025 рік 

1. Заходи з озеленення та збереження зелених насаджень 

1.1. 

Заходи з озеленення 

(придбання посадкового 

матеріалу, оплата послуг 

(крім комунальних))  

140,0 50,0 50,0 20,0 20,0 

Бюджет Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

КП «Благоустрій» 

КП «Комфорт-16» 

1.2. 
Інвентаризація об’єктів 

зеленого господарства 
10,0 10,0    

Бюджет Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

Арцизька міська рада 

КП «Благоустрій» 

КП «Комфорт-16» 

Всього по розділу 150,0 60,0 50,0 20,0 20,0   

 
 



  

          

№ 
п/п 

Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) 

Джерела 
фінансування 

Відповідальний 
виконавець заходу Всього, 

тис. грн. 
2022 рік 2023 рік  2024 рік 2025 рік 

2. Ліквідація стихійних звалищ 

2.1. 

Придбання паливно-

мастильних матеріалів, 

оплата послуг (крім 

комунальних)  

130,0 50,0 30,0 30,0 20,0 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

КП «Благоустрій» 

КП «Комфорт-16» 

Всього по розділу 130,0 50,0 30,0 30,0 20,0   

3. Охорона, захист, покращення санітарного стану  та збереження лісових смуг 

3.1. 

Організація та 

проведення обстежень 

та/або рейдів по території 

громади (придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів) 

100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

Арцизька міська рада 

КП «Благоустрій» 

КП «Комфорт-16» 

3.2. 

Проведення оздоровлення 

з метою видалення сухих, 

фаутних та пошкоджених 

дерев (придбання паливно-

мастильних матеріалів, оплата 

послуг (крім комунальних)) 

50,0 20,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

КП «Благоустрій» 

КП «Комфорт-16» 

3.3. 

Озеленення ділянок 

лісосмуг, які частково, 

або повністю втратили 

зелені насадження 
(придбання предметів, 

матеріалів, оплата послуг) 

170,0 30,0 40,0 50,0 50,0 

Бюджет Арцизької 

міської територіальної 

громади 

КП «Благоустрій» 

КП «Комфорт-16» 

Всього по розділу 520,0 150,0 150,0 110,0 110,0  



  

№ 
п/п 

Найменування заходу 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) 

Джерела 
фінансування 

Відповідальний 
виконавець заходу Всього, 

тис. грн. 
2022 рік 2023 рік  2024 рік 2025 рік 

ЗАГАЛЬНА СУМА,  
в тому числі 

800,0 260,0 230,0 160,0 150,0  

Бюджет Арцизької міської 
територіальної громади 

800,0 260,0 230,0 160,0 150,0  

Інші джерела  - - - - -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


