
 
 

   УКРАЇНА 
 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
 

від  23.11.2016  № 7/24-1  
            м.Покровськ 

 
 
Про затвердження міської  
Програми створення,  розвитку, 
збереження й поновлення  
зелених зон  м. Покровськ 
 на 2016 – 2021 роки 

 

З метою організації підвищення ефективності заходів і завдань, спрямованих на 
створення, відновлення, збереження й поновлення зелених зон міста Покровськ, керуючись 
Законами України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», від 
25.06.1991 № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього середовища»,  статтями 59, 73 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити міську Програму створення,  розвитку, збереження й поновлення  
зелених зон  м. Покровськ  на 2016 – 2021 роки  (додається). 
 
 2. Фінансовому управлінню (Порецька Ю.М.) передбачити кошти для виконання 
заходів. 

 
3. Організацію виконання рішення покласти на житлово-комунальний відділ 

Покровської міської ради (Юзипович О.В.). 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони 
довкілля та благоустрою (Касьян М.М.) та заступника міського голови Аржавітіна В.В. 
 
 
Міський голова          Р.В.Требушкін 



Додаток 1 
до рішення міської ради 
від  23.11.2016  № 7/24- 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Міська Програма 
створення, розвитку, збереження й поновлення 

зелених зон  м. Покровськ 
на 2016 – 2021 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Покровськ 
2016
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Вступ 
 

Міська Програма створення, відновлення,збереження й поновлення зелених зон    
м. Покровськ на 2016 – 2021 роки (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що 
здійснюються на місцевому рівні з метою покращення навколишнього середовища та 
створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини, за рахунок реалізації 
заходів, спрямованих на створення, розвиток, збереження й поновлення зелених зон міста 
Покровська. 

Програма розроблена з урахуванням положень Законів України від 06.09.2005 № 
2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» та від 25.06.1991 № 1264-ХІІ «Про охорону 
навколишнього середовища». 

Термін реалізації Програми – 2016-2021 роки. 
 



Загальні положення 
 

В сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку транспорту і 
промисловості проходить постійне забруднення повітряного простору, води, ґрунту, що 
створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини. Тому зелені зони займають 
важливе місце в вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього 
природного середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних 
функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги, є важливим компонентом, 
який має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики. 

Необхідно відмітити, що стан зеленої зони міста викликає занепокоєння та не 
відповідає вимогам часу. Більшість об’єктів зеленої зони пройшли тривалий час 
формування. У скверах, парках та інших об’єктах озеленення існує велика кількість 
небезпечних дерев, насадження потребують негайного формування крони, обрізки сухих, 
хворих і пошкоджених гілок, більша частина з них є небезпечною для людей, будівель, 
автотранспорту, електромереж, а вільні ділянки потребують термінового висадження 
нових саджанців дерев. 

Вказані чинники призвели до втрати декоративності, збільшення сухостійних, 
ушкоджених хворобами і шкідниками дерев, забур’янення газонів, зменшення площ 
квіткового оформлення, кількості висаджених кущів та саджанців дерев, зменшення 
зелених зон при вирішенні питань ущільнення забудови, влаштування доріг та інженерних 
мереж і споруд за рахунок територій об’єктів озеленення.  

Необхідність в розробці  програми  викликана  відсутністю концепції розвитку 
зелених зон міста, хаотичністю розташування елементів та об'єктів благоустрою зеленого 
господарства, без врахування не тільки особливостей взаємовідносин між рослинами, але 
й можливого негативного впливу на стан здоров'я людей. 

Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини міської ради, 
виконавчого комітету, представників громадськості,  підприємств міста стосовно 
проведення комплексу управлінських, економічних та правових заходів, направлених на 
створення, розвиток, збереження та поновлення зелених зон. 

 
Мета та основні завдання  

 
Метою Програми є створення, збереження, відновлення та збереження зелених 

зон   міста Покровська відповідно до санітарних норм, покращення навколишнього 
середовища та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини, а також 
гармонійне поєднання з ландшафтом, утримання зелених зон у впорядкованому стані, 
створення та формування нових, стійких до несприятливих умов навколишнього 
природного середовища зелених насаджень.  

Мета Програми буде досягнута за рахунок реалізації наступних завдань: 
1. Забезпечення максимального озеленення території міста при оптимальному 

використанні бюджетних коштів. 
Згідно з кліматичними особливостями та екологічною ситуацією, у місті Покровськ 

доцільно висадження волоського горіху. Це пов’язано з тим, що волоський горіх має 
довгий термін експлуатації, низьку аварійність, переваги у вигляді ядра волоського горіха, 
як цінного продукту харчування, сприяє очищенню повітря від пилу і продуктів 
промислового виробництва. За рахунок виділення листям горіха цінних фітонцидів і 
мікроелементів, які знизять епідеміологічне навантаження в нашому місті буде 
забезпечений додатковий захист від вірусів та інфекцій, що передаються повітряним 
шляхом. 

2. Освоєння земельних ділянок непридатних для вирощування 
сільськогосподарських культур. 



Волоський горіх непримхливий і не вимогливий до якості ґрунтів. Він не вимагає 
використання земель орного фонду. Саджанці горіху можливо висаджувати на ділянках з 
незручностями у вигляді вибоїн, байраків, балок і т.д. 

3. Використання опалого листя і шкаралупи волоського горіха в якості сировини 
для біопалива. 

4. Зниження популяції шкідників і комах в межах міста, завдяки насадженням 
волоського горіха, що забезпечить додатковий комфорт для мешканців. 

5. Проведення інвентаризації існуючих зелених зон міста та визначення 
можливості створення нових. 

6. Оцінка стану міських зелених зон та розробка плану створення нових, 
збереження та реконструкції існуючих на 2016-2021 роки. 

7. Відведення земельних ділянок для створення зелених зон  на території міста. 
8. Визначення необхідних об'ємів робіт з поточного утримання зелених насаджень. 
9. Створення на території Покровська розплідників волоського горіху. 
10. Укріплення матеріальної та технічної бази КП «Управління міського 

господарства», як базової організації для проведення робіт з озеленення міста. 
11. Пропагування в дитячих дошкільних закладах, серед учнівських, студентських 

колективів, мешканців міста важливості збереження та збільшення зелених насаджень на 
міській території, а також впливу зелених зон на покращення екологічної ситуації та на 
здоров'я людей; 

12. Залучення мешканців міста до проведення акцій з озеленення міста. 
 
 

 
 

Шляхи реалізації 
 
Реалізація Програми забезпечується органами місцевого самоврядування, 

комунальними підприємствами, установами, організаціями, юридичними особами та 
мешканцями міста Покровська.  

Підприємства, установи організації відповідальні за виконання конкретних заходів, 
розробляють кошторис та надають його в житлово-комунальний відділ для формування 
бюджетного запиту для фінансування Програми на черговий фінансовий рік. 

Житлово-комунальний управління щорічно уточнює цільові показники Програми, 
витрати щодо реалізації програмних заходів, механізми реалізації Програми з 
урахуванням наданих коштів. 

 
Очікувані результати 

 
Виконання визначених даною Програмою заходів дозволить  збільшити площі 

зелених зон та розширити їх рекреаційні можливості за рахунок озеленення міста у тому 
числі на невпорядкованих приміських та міських територіях, здійснити заміщення 
загущених лісосмуг цивілізованими  горіховими гаями. 

Оцінка  стану зелених зон дозволить скласти плани реконструкції існуючих та 
створення нових зон з використанням рослин стійких до екологічних та природних умов, 
запобігти нецільовому використанню земель. 

Програмою передбачається створення нових робочих місць та залучення до її 
виконання жителів міста шляхом надання в оренду на договірній основі ділянок з 
висадженими саджанцями горіхів.  

Створення розплідників дозволить здійснити: 
- закладку архівів клонів плюсових дерев і маткових плантацій; 
- закладку випробувальних культур; 



- закладку постійних лісосім’яних ділянок (ПЛСД);  
- догляд за об'єктами генетико - селекційного комплексу;  
- догляд за ПЛСД; 
- організацію і будівництво додаткових  лісових розплідників; 
- вирощування посадкового матеріалу; 
- наукове, проектне і технічне забезпечення. 
Впровадження цієї Програми буде сприяти проведенню на території Покровська 

безстрокової компанії із забезпечення чистоти і порядку в місті та підвищення контролю 
за дотриманням законодавства щодо норм громадського порядку у цій сфері, активізації 
щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та у її рамках Дня благоустрою. 

 
 
 
 

Джерела фінансування 
 

Реалізація Програми буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету, 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування пов’язані з фактичним 
надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, вартістю матеріальних цінностей 
та виконання робіт.  

 
 
 
Секретар міської ради       І.В.Сущенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 
 

Фінансування, необхідне для реалізації проекту 
 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                               І.В. Сущенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рік Виконавці Джерела фінансування 

Прогнозований обсяг 
фінансових ресурсів для 

виконання завдань,  
тис. грн. 

2016 ЖКВ Покровської 
міської ради, КП 
«УМГ», підрядні 
організації 

Місцевий бюджет, інщі 
бюджети та кошти 

3 000,0 

2017 ЖКВ Покровської 
міської ради, КП 
«УМГ», підрядні 
організації 

Місцевий бюджет, інщі 
бюджети та кошти 

3 900,0 

2018 ЖКВ Покровської 
міської ради, КП 
«УМГ», підрядні 
організації 

Місцевий бюджет, інщі 
бюджети та кошти 

3 000,0 

2019 ЖКВ Покровської 
міської ради, КП 
«УМГ», підрядні 
організації 

Місцевий бюджет, інщі 
бюджети та кошти 

3 000,0 

2020  ЖКВ Покровської 
міської ради, КП 
«УМГ», підрядні 
організації 

Місцевий бюджет, інщі 
бюджети та кошти 

3 000,0 

2021 ЖКВ Покровської 
міської ради, КП 
«УМГ», підрядні 
організації  

Місцевий бюджет, інщі 
бюджети та кошти 

3 000,0 

  Разом 18 900,0 


