
 

 
 

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  
 

21.07.2022                                                                                                           № 198       

      
Про внесення змін до Програми 

благоустрою міста Славутича на 

2022 рік  

 

 
З метою належного утримання, відновлення та раціонального використання 

територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням 

особливостей їх використання, враховуючи рішення Славутицької міської ради від 

15.09.2017 № 732-30-VII «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та 

виконання міських цільових програм у м. Славутичі», відповідно до положень  

Бюджетного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,  

Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, 

затвердженого наказом Державного комітету з питань житлово-комунального 

господарства від 23.09.2003 р. N 154, на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану»,  керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
Внести зміни до Програми благоустрою міста Славутича на 2022 рік, 

затвердженої рішенням Славутицької міської ради від 28.01.2022 № 579-10-VIIІ,  

затвердивши її в новій редакції, що додається. 

 

 

 
Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету  

Славутицької міської ради 

21.07.2022 № 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

благоустрою міста Славутича 

на 2022 рік  

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
 

 



 

 

 

1. Паспорт Програми благоустрою міста Славутича на 2022 рік 
 

1. 1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Славутицької міської 

ради Вишгородського району Київської 

області 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про затвердження Програми 

Рішення Виконавчого комітету 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської області 

від ____________ № _______ «Про 

затвердження Програми благоустрою міста 

Славутича на 2022 рік» 

3. 2 Розробник Програми Відділ з питань житлово-комунального 

господарства, тарифоутворення, 

енергоефективності та енергозбереження 

Виконавчого комітету Славутицької 

міської ради Вишгородського району 

Київської області 

4. 3 Співрозробник Програми Комунальні підприємства: 

«Житлово-комунальний центр»,  

«Славутич-Електромережі»  

5. 4 Відповідальні виконавці Програми Виконавчий комітет Славутицької міської 

ради Вишгородського району Київської 

області 

6.  Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

Виконавчий комітет Славутицької міської 

ради Вишгородського району Київської 

області 

7.  Учасники Програми Комунальні підприємства: 

«Житлово-комунальний центр»,  
 «Славутич-Електромережі» 

«Дорожньо-експлуатаційне управління» 

8.  Термін реалізації Програми 2022 рік 

8.1. Етапи виконання Програми (для 

довгострокових програм) 

-  

9.  Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Славутицької міської 

територіальної громади 

 

10. 8 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, грн. 

у тому числі: 

15 791 770,00 

10.1. 
Коштів бюджету Славутицької міської 

територіальної громади, грн. 
15 791 770,00 

  10.2. Коштів інших джерел, грн. - 

 

 
 

 

 



 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
 

Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, озеленення 

території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних 

заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та інше, що здійснюються 

на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та 

охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля 

Програма розроблена відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання 

об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету 

з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. N 154, Законів 

України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», «Про поховання та похоронну справу»,  Бюджетного кодексу України, 

рішення Славутицької міської ради від 15.09.2017 № 732-30-VII «Про затвердження 

Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. 

Славутичі» 

Прийняття Програми зумовлене необхідністю:  

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану загальноміських 

територій міста та місць загального користування (організація прибирання міста, 

покоси зелених зон, забезпечення своєчасного і повного видалення побутових 

відходів, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих 

побутових відходів,  ліквідація стихійних сміттєзвалищ, встановлення урн, 

паркування транспортних засобів тощо), територій масового відпочинку громадян, 

громадського туалету; 

- продовження робіт з висадки нових та утримання існуючих зелених насаджень 

(газонів, дерев, кущів, квітників), санітарної вирізки сухих, аварійних дерев та 

формуванням крон існуючих дерев на загальноміських та прибудинкових територіях 

міста, міського парку, Центральної площі; 

- забезпечення норм гуманного поводження з тваринами, продовження робіт з 

відлову бездоглядних і безпритульних тварин та утримання пункту тимчасового 

утримання тварин (карантинного майданчику);  

- проведення поточних ремонтів та утримання існуючих об’єктів благоустрою, 

облаштування нових; 

- створення відповідних умов безпеки життя, здоров’я і відпочинку дітей, 

підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових 

територій, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо); 

 - попередження правопорушень у громадських місцях, продовження робіт з 

безперебійного енергозабезпечення зовнішнього освітлення міста та обслуговування 

мереж; 

- проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки 

в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, 

участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання; 

- утримання міського кладовища у належному санітарному стані тощо. 

Об’єкти благоустрою міста є власністю територіальної громади і утримуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

nau://ukr/z0189-04/
nau://ukr/z0189-04/
nau://ukr/z0189-04/
nau://ukr/z0189-04/


 

 

 

Всі роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста мають бути 

спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного стану, підвищення 

експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби. 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Мета Програми – забезпечення дотримання вимог Законів України «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

«Про поховання та похоронну справу», Правил благоустрою міста Славутича 

Київської області. 

Завдання Програми – реалізація комплексу заходів щодо забезпечення 

утримання в належному санітарно-технічному стані територію міста Славутича та 

покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та 

відпочинку мешканців та гостей міста. 

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми,  обсягів та джерел 

фінансування. Строки та етапи виконання Програми 

  

Шляхами розв’язання проблем, визначених п. 2 Програми є: 

-  здійснення належного обліку об’єктів благоустрою, належне оформлення 

передбачених законодавством документів; 

- комплексний підхід до виконання заходів Програми всіма виконавцями; 

-  удосконалення системи планування заходів Програми відповідно до вимог 

діючих нормативно-правових актів; 

-  застосування планового підходу при реалізації заходів Програми, який 

враховує завершеність виконання всіх видів робіт по окремому об’єкту благоустрою в 

межах визначеного часу та всіх робіт на об’єктах, запланованих на поточний рік, до 

кінця року; концентрацію фінансових ресурсів; 

- підвищення якості робіт з утримання об'єктів благоустрою; 

- забезпечення необхідного для реалізації заходів фінансування; 

- постійний контроль виконання Програми. 

Враховуючи, що об’єкти благоустрою міста є власністю територіальної громади, 

вони повинні утримуватися за рахунок коштів бюджету міської територіальної 

громади в межах видатків, затверджених рішенням Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської області про бюджет Славутицької міської 

територіальної громади на відповідний бюджетний період. Зокрема ресурсне 

забезпечення міської цільової Програми наведено у Додатку 1. 

Загальні обсяги асигнувань та напрями здійснення витрат щорічно 

затверджуються рішенням Славутицької міської ради при затвердженні річного 

бюджету Славутицької міської територіальної громади. 

На виконання Програми передбачається виділення коштів із бюджету 

Славутицької міської територіальної громади для напрямків використання коштів, 

наведених у Додатку 2. 

Дана Програма є короткостроковою зі строком реалізації один рік, 1 етап. 
 

 

 

 



 

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми. Результативні показники 

 

Основні завдання Програми: 

- здійснення благоустрою міста та покращення умов проживання і відпочинку 

жителів; 

- здійснення благоустрою внутрішньо квартальних територій міста, шляхом 

реалізації Порядку розподілу частини  коштів, передбачених Програмою благоустрою 

міста Славутича на 2022 рік, спрямованих, на заходи з благоустрою внутрішньо 

квартальних територій міста «Благоустрій мого двору» за ініціативою мешканців, 

наведеного у Додатку 4; 

- здійснення ефективних та комплексних заходів з утримання територій міста у 

належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального 

користування; 

- створення, формування та утримання зелених насаджень; 

- підтримання  комфортності зон відпочинку для жителів міста; 

- утримання в належному технічному стані системи зовнішнього освітлення 

міста та впровадження енергозберігаючих заходів; 

- утримання існуючих об’єктів благоустрою та створення нових; 

- залучення підприємств різних сфер діяльності та громадських організацій для 

вирішення питань благоустрою міста.  

Основні заходи Програми наведені у Додатку 2. 

Із запровадженням даної Програми очікується: 

- утримання, обслуговування та благоустрій загальноміських територій; 

- облаштування місць відпочинку малими архітектурними формами, квітниками 

та ремонт існуючих; 

- забезпечення утримання та обслуговування громадського туалету; 

- здійснення відлову та утримання безпритульних і бездоглядних тварин, 

забезпечення норм гуманного поводження з тваринами згідно з чинним 

законодавством України; 

- утримання в належному санітарному стані території міста; 

- здійснення заходів щодо безперебійного енергозабезпечення та обслуговування 

мереж зовнішнього освітлення міста; 

- забезпечення утримання та обслуговування кладовища, здійснення поховання 

загиблих від російської агресії; 

- реалізація заходів по утриманню рекреаційної зони у належному санітарному 

стані та виконання протипожежних заходів; 

- утримання, обслуговування, виконання поточного ремонтів, створення нових 

об’єктів міського благоустрою (декоративні скульптури та композиції, пам’ятні знаки 

та пам’ятники, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, зелені насадження 

тощо). 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Виконавчий 

комітет Славутицької міської ради через відділ з питань житлово-комунального 

господарства, енергоефективності та енергозбереження. 

Відповідальні виконавці Програми наростаючим підсумком щоквартально до 10 

числа місяця, що слідує за звітним, подають до відділу з питань житлово-



 

 

 

комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження Виконавчого 

комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області 

інформацію про хід виконання заходів Програми та фактичні обсяги фінансування 

відповідно, та до 10 січня 2023 року річний звіт відповідно до Додатку 3. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                              Наталія ШВЕЦЬ                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1  

до Програми благоустрою міста Славутича   

на 2022 рік 

 

 

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми благоустрою міста Славутича  

на 2022 рік 

 

грн 

Обсяг коштів, які пропонується залучити 

на виконання програми 

Витрати на виконання 

програми 

Усього витрат на 

виконання 

програми 

2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 15 791 770,00 15 791 770,00 

державний бюджет - - 

обласний бюджет - - 

бюджет Славутицької міської 

територіальної громади 

15 791 770,00 15 791 770,00 

кошти інших джерел - - 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                              Наталія ШВЕЦЬ                                   



 

 

Додаток 2  

до Програми благоустрою міста Славутича 

на 2022 рік 
 

Перелік завдань та заходів Програми благоустрою міста Славутича  

на 2022 рік 
грн 

 

 

 

 

Мета, завдання, КТКВК 

Джерела 

фінансування 

Етапи виконання програми 
Відповідальні 

виконавці 

2022 рік  

 
Обсяг витрат 

у тому числі кошти бюджету 

міської територіальної громади 

Загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 

 

 

Всього на виконання програми 

Всього 
15 791 770,00 15 791 770,00 -  

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

15 791 770,00 15 791 770,00 - 

 

№ Заходи       

1. 
Утримання та обслуговування, прибирання та підтримка 

належного санітарного стану загальноміських територій 

(крім утримання зелених насаджень). В т.ч. кредиторська 

заборгованість за 2021 рік. 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

3 390 338,00 

(кр.430278,00) 
3 390 338,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області, 

КП «ЖКЦ», КП «ДЕУ» 

2. Поводження з побутовими відходами, утвореними на 

загальноміських територіях. 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

825 130,00 825 130,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 

3. Утримання, обслуговування, відновлення зелених 

насаджень загальноміських територій.  

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

1 832 945,00 1 832 945,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 

КП «ЖКЦ», КП «ДЕУ» 



 

 

 

4. 
Утримання безпритульних та бездоглядних тварин. 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

550 180,00 550 180,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 

КП «ЖКЦ» 

5. 
Утримання та обслуговування громадських туалетів. 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

297 025,00 297 025,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 

КП «ЖКЦ» 

6. Утримання та обслуговування кладовища, здійснення 

поховання загиблих від російської агресії. 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

1 550 000,00 1 550 000,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 

КП «ЖКЦ»  

7. Утримання, обслуговування та поточний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення міста (в т.ч. вартість 

електроенергії) 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

4 113 670,00 4 113 670,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області,  

КП «Славутич-

Електромережі»  

7.1 Утримання, обслуговування та поточний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення міста. 
-/- 953 780,00 953 780,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області, КП 

«Славутич-Електромережі» 

7.2 
Відшкодування вартості електроенергії. -/- 1 461 100,00 1 461 100,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області, КП 

«Славутич-Електромережі» 

7.3 
Відшкодування за договором енергосервісу -/- 598 790,00 598 790,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області, КП 

«Славутич-Електромережі» 

7.4. Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 

внутрішньо квартальних територіях міста* 
-/- 1 100 000,00 1 100 000,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області, КП 

«Славутич-Електромережі» 



 

 

 

8. Благоустрій та утримання об’єктів благоустрою, 

ігрових та спортивних майданчиків, зон відпочинку 

загальноміських територій міста 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

560 404,00 560 404,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 

КП «ЖКЦ» 

9. Благоустрій загальноміських та внутрішньо 

квартальних територій міста* 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

2 250 000,00  2 250 000,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 
КП «ДЕУ» 

9.1. Благоустрій загальноміських та внутрішньо 

квартальних територій Московського кварталу* 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

750 000,00 750 000,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 
КП «ДЕУ» 

9.2. 
Благоустрій загальноміських та внутрішньо 

квартальних територій Київського, Тбіліського, 

Єреванського, Бакинського кварталів та проїзду 

Каштановий* 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

750 000,00 750 000,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 
КП «ДЕУ» 

9.3. Благоустрій загальноміських та внутрішньо 

квартальних територій Таллінського, Вільнюського, 

Ризького, Бєлгородського кварталів* 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

750 000,00 750 000,00  

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 
КП «ДЕУ» 

10. 
Поводження з відходами І - ІV класів небезпеки 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

22 356,00 22 356,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 

КП «ЖКЦ» 

11. Благоустрій внутрішньо квартальних територій міста 

«Благоустрій мого двору» 

Кошти бюджету 

Славутицької 

міської 

територіальної 

громади 

399 722,00 399 722,00 - 

Виконавчий комітет 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району 

Київської області 

* - виконавчий комітет Славутицької міської ради спільно з депутатами Славутицької міської ради формує перелік робіт за кожним із 

заходів 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                                          Наталія ШВЕЦЬ                                   
                                        



 

Додаток 3 

до Програми благоустрою міста Славутича 

на 2022 рік 

  

Інформація про виконання Програми благоустрою міста Славутича  

на 2022 рік 

№ 

п/п 

Захід Головний 

виконавець 

та строк 

виконання 

Планові обсяги фінансування, грн. Фактичні обсяги фінансування, 

грн. 

Стан виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

Програми) 

усього у тому числі усього у тому числі 

місцевий 

бюджет 

інші місцевий 

бюджет 

інші 

      

1.        

2...        

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                           Наталія ШВЕЦЬ                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 4 

до Програми благоустрою міста Славутича 

на 2022 рік 

 
ПОРЯДОК 

  реалізації заходу з благоустрою внутрішньоквартальних територій міста 

«Благоустрій мого двору» за ініціативою мешканців  

 

Цей порядок встановлює правила  визначення і розподілу частини коштів 

міського бюджету, передбачених Програмою благоустрою м.Славутича на 

відповідний рік, спрямованих на заходи з благоустрою внутрішньоквартальних 

територій міста, за ініціативою мешканців, та розповсюджується на 

внутрішньоквартальні території багатоквартирних будинків і котеджної забудови. 

1. Загальні положення 

До об’єктів благоустрою внутрішньоквартальних територій багатоквартирних 

будинків і котеджної забудови, на які розповсюджується цей Порядок,  відносяться: 

 1) прибудинкова (крім присадибних) та прилегла до прибудинкової територія 

спільного користування мешканців кварталу; 

2) зелені насадження, що наявні на цій території; 

3) покриття територій (крім внутрішньо квартальних проїздів та майданчиків 

для паркування автотранспортних засобів), в т ч. стежки, доріжки, велосипедні 

доріжки тощо; 

4) малі архітектурні форми, що наявні, або плануються для встановлення на 

цих територіях (лави, урни, декоративні огорожі, контейнери для квітів тощо). 

1.2 Не розглядаються і не підлягають фінансуванню внутрішньо будинкові та 

квартирні ремонтні роботи, ремонт вхідних груп будинків, благоустрій присадибних 

ділянок усіх форм власності. 

1.3 Всі заходи з благоустрою внутрішньоквартальних територій 

багатоквартирних будинків і котеджної забудови не повинні погіршувати наявний 

технічний та естетичний стан існуючої території та об’єктів. 

1.4 Реалізація заходів не повинна перешкоджати  безпечним і  сприятливим 

умовам пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

1.5 Визначення суми коштів для реалізації заходів проводиться виходячи з 

розрахунку 50 гривень на 1 особу, зареєстровану в будинку, станом на 1 січня 

поточного року з можливістю об’єднання коштів декількох будинків, кварталу, 

кварталів. 

1.6 Фінансування заходів відповідно до цього Порядку не повинно дублювати 

заходи, передбачені іншими програми. 

2. Організаційні заходи щодо реалізації Порядку 

2.1 Кошти розподіляються на багатоквартирний будинок, з урахуванням 

кількості осіб, що проживає у будинку, та на квартал котеджної забудови, з 

урахуванням кількості осіб, що проживають у будинках та квартирах. 

2.2 Для забезпечення реалізації заходів, що фінансуються відповідно до цього 

Порядку, створюється комісія у складі по одному представнику громадських рад, 

депутатських постійних комісій Славутицької міської ради, профільних управлінь і 

відділів виконавчого комітету Славутицької міської ради, управляючих компаній за їх 

поданням. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського 

голови. 



 

 

 

2.3 Консультації щодо питань цього Порядку надаються профільними 

управліннями, відділами виконавчого комітету Славутицької міської ради.  

 3. Відбір заходів для реалізації  

3.1 Уповноважені особи співвласників багатоквартирного будинку на право 

представлення інтересів співвласників в органах місцевого самоврядування (далі – 

уповноважені особи), в разі їх відсутності - ініціативні особи багатоквартирних 

будинків, котеджів (групи будинків, кварталу, кварталів) в термін до 30 вересня 

поточного року можуть подати до Виконавчого комітету Славутицької міської ради 

заяву на реалізацію заходів з благоустрою за формою згідно з додатком до цього 

Порядку.  

3.2  До заяви додається протокол засідання уповноважених осіб з визначення 

заходів з благоустрою. У разі відсутності уповноважених осіб, до заяви додаються 

протокол загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, або підписні 

листи, кожна сторінка яких має містити чітку назву заходу з благоустрою, який 

пропонується для реалізації. В умовах загальнодержавного карантину, спричиненого 

розповсюдженням коронавірусної хвороби, для підтвердження факту обговорення 

проєкту зі співвласниками багатоквартирного будинку можливо надати 

підтвердження проведеного опитування засобами електронного зв’язку (сучасними 

формами комунікації). 

3.3 Для спрощення процедури погодження заходу мешканцями, підписні 

листи (інші форми опитування) засвідчуються одним представником від 1 квартири, 

за умови, що зібрано не менше як 51% від кількості квартир у будинку (кварталі,  

кварталів). В разі узгодження заходів уповноваженими особами, інформація про 

наміри подання заяви на реалізацію заходів з благоустрою доводиться до відома 

співвласників багатоквартирних будинків шляхом розміщення повідомлення в місцях 

загального користування будинків та за допомогою засобів електронного зв’язку. 

3.4 Орієнтовна вартість заходів з благоустрою, що пропонуються для 

фінансування,  не повинна перевищувати заплановані кошти на один будинок 

(пропорційно до кількості квартир), квартал, квартали. 

3.5 Допускається більший кошторис на реалізацію заходів, за умови 

співфінансування, або виконання частини робіт (придбання матеріалів) самими 

мешканцями (за кошт мешканців), про що вказується у заяві, за умови погодження зі 

співвласниками будинку суми та джерел спів фінансування, інформація про що 

міститься у підписних листах (протоколі зборів співвласників). 

3.6 Комісія розглядає подані заяви протягом жовтня-грудня поточного року 

та надає висновок щодо фінансування заходів з Програми благоустрою міста 

Славутича на наступний рік. 

3.7 Придбання матеріалів, виконання робіт запланованих заходів з 

благоустрою, проводиться відповідно до норм Бюджетного Кодексу з урахуванням 

вимог закону «Про публічні закупівлі». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                             Наталія ШВЕЦЬ                                   

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до Порядку реалізації заходу з благоустрою 

внутрішньоквартальних територій міста 

«Благоустрій мого двору» за ініціативою 

мешканців 

 

Міському голові м.Славутича 

   Юрію Фомічеву  

   _____________________________ 
   ПІБ
 ___________________________________________ 

 

      ___________________________________________ 
 

      ___________________________________________ 

                                                                                                                                                 контактні дані  (телефон, електронна адреса) 

                                                                                              які представляють____________________ 

   будинок, квартал 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВА 

 

Просимо включити для реалізації за Програмою благоустрою міста Славутича на 202_ 

рік заходи з благоустрою (Благоустрій мого двору) 

(проєкт)_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________опис проєкту додається 

 

на загальну суму ___________________________________________________________грн_ 

 

З них кошти програми _______________________________________________________грн 

 

Співфінансування _________________________________________________________ грн.  

 

за рахунок __________________________________________________________________ 

    кошти мешканців, підприємств, організацій інші джерела, не 

заборонені законодавством 

 

Проєкт  погоджено на зборах уповноважених осіб (загальних зборах)  

 

____________________________________________________________________________ 

                                        дата проведення та учасники зборів 

 

До заяви додаються: 

 1. Опис проєкту (заходи з благоустрою) на ________________арк. 

 2. Протокол зборів на                                     _______________ арк. 

 3. Підписні (опитувальні) листи       _______________ арк. 

 4. Інше ________________________________________________ 

   ________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

 

Дата               Підпис (си) 


