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Програма благоустрою 
 Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки 

 
1. Загальна характеристика 

 
1. Ініціатор розроблення програми Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення програми 

- 

3. Розробник програми Управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

4. Співрозробники програми КВГП 
5. Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

6. Учасники програми Управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, 
Комунальне виробничо-господарське 
підприємство, 
Громадська організація «Центр захисту 
тварин – Твій друг» 

7. Термін реалізації програми 2022 - 2026 роки 
7.1. етапи виконання програми  1 етап - 2022 рік; 2 етап - 2023 рік; 3 етап – 

2024 рік;  4 етап – 2025 рік; 5 етап – 2026 рік 
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 
Державний бюджет 
Міський бюджет 
Інші джерела, не заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, 

745 090,0 тис. грн. 
 
 

  у тому числі:   
9.1. коштів міського бюджету 600 090,0 тис. грн. 
9.2. кошти інших джерел 145 000,0 тис. грн. 

 
 

Коростенська міська територіальна громада (далі Коростенська МТГ) - 
це новостворена громада в Коростенському районі Житомирської області з 
адміністративним центром в місті Коростень, яка була утворена відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 711-р 
«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 
територіальних громад Житомирської області» шляхом об'єднання 



Коростенської міської ради та Берестовецької, Бехівської, Васьковицької, 
Дідковицької, Каленської, Кожухівської, Малозубівщинської, Мединівської, 
Межиріцької, Михайлівської, Новаківської, Обиходівської, Сарновицької, 
Стремигородської, Сингаївської, Ходаківської, Холосненської, Хотинівської 
сільських рад Коростенського району Житомирської області. 

Коростенська МТГ розташована в північній частині України у 
Житомирської області, в межах Центрального Полісся, в зоні мішаних лісів.  

Розташована громада на Поліській низовині, і її поверхня має рівнинний 
характер з незначними коливаннями висоти від 150 метрів над рівнем моря. 

Особливістю рельєфу Коростенської МТГ є те, що Український 
кристалічний щит в нашій місцевості залягає досить високо і місцями 
виходить на денну поверхню, наприклад, в районах сіл Немирівка, Тартак, а 
також в місті Коростені в мікрорайоні Бровар, вулиці Шатрищанської, 
урочищах «Перунові плечі» і «Червона гірка». 

Територія Коростенської МТГ становить 816,6 км2, вона складається з 
міста Коростень та 43 приєднаних населених пунктів Коростенського району. 

Чисельність населення новоствореної Коростенської МТГ становить 
73,365 тис. осіб, в тому числі: міське населення – 62,833 тис. осіб, сільське 
населення – 10,532 тис. осіб. 

Адміністративний центр громади – місто Коростень (історична назва - 
Іскоростень) – місто обласного значення, розташоване на річці Уж, притоці 
Прип’яті, за 87 км на північ від обласного центру м. Житомира, 150 км від 
столиці України м. Києва та за 60 км від кордону з республікою Білорусь. 
Річкою Уж місто розділяється з південного заходу на північній схід на дві 
частини, з яких лівобережна майже вдвічі більше правобережної. 

Мікрорайони міста представляють собою житлові райони, які 
відрізняються між собою по площі і по кількості населення. Мікрорайони 
Чигирі, Житомирське, Чолівка та Мирний територіально відрізані від 
основних районів міста залізницею і не мають з ними надійного сполучення. 

Коростень є районним центром Житомирщини. Це сучасне місто з 
власною стратегією розвитку. Однією з цілей стратегічного розвитку міста 
Коростеня визначено створення екологічно безпечного та комфортного 
середовища для проживаннялюдей, що досягається, у тому числі, і шляхом 
забезпечення належного рівня благоустрою міста. 

У 2021 році Коростенська МТГ приєдналась до Угоди мерів по клімату 
та енергії, після чого в співпраці з Асоціацією «Енергоефективні міста 
України» та ГО «Екоклуб» було розроблено План дій сталого енергетичного 
розвитку та клімату Коростенської міської територіальної громади ло 2030 
року, результатами реалізації якого має стати скорочення на своїй території 
викидів СО2 щонайменше на 30% та підвищення стійкості до змін клімату. 

Характеристика стану об’єктів благоустрою  
Коростенської міської територіальної громади 

 
Наданням послуг з поводження з побутовими відходами, наданням 

ритуальних послуг, утриманням об’єктів благоустрою та утриманням зелених 
насаджень на територіях загального користування Коростенської міської 



територіальної громади займається Комунальне виробничо-господарське 
підприємство (далі – КВГП).  

  
1. Вулично-дорожня мережа 
На даний час в Коростенській міській територіальній громаді  

нараховується 426 вулиць та 120 провулків. Загальна протяжність доріг в 
Коростенській міській територіальній громаді становить 642,3 км, в тому 
числі протяжність міських доріг – 354,3 км, сільських – 288 км. Лише 34,0 % 
(218,4 км) з цих доріг – це дороги з асфальтовим покриттям. 

Вулично-дорожня мережа потребує відповідного сезонного догляду. 
Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою 

визначено, що міжремонтні строки служби для ремонту дорожнього одягу 
становлять 6 – 8 років. Для дотримання міжсезонних строків ремонту 
необхідно щорічно ремонтувати 15 – 20% доріг з асфальтобетонним 
покриттям. 

Щороку проводиться обстеження стану покриття вулиць та провулків 
міської територіальної громади із складанням відповідних дефектних актів. 

В Коростенській міській територіальній громаді є 12 автомобільних   
мостів (з них 3 – на території міста), 4 пішохідні мости (на території міста) та 
2 шляхопроводи (на території міста). 

Пішохідні мости в місті Коростень:  
1. Через р. Уж, по вул. Бровар. 
2. Через р. Уж, по вул. Грушевського (в районі водозабору). 
3. Через р. Уж, в парку Древлянському (Островського).  
4. Через р. Уж, в районі парку Перемоги. 
Автомобільні мости в місті Коростень:  
1. Через р. Уж, по вул. Сосновського.   
2. Через р. Кремно, по вул. С.Кемського (Жовтнева).  
3. Через р. Кремно, по вул. Залізнична.  
Шляхопроводи знаходяться в місті по вул. Горького та по вул. Героїв 

Небесної Сотні (Табукашвілі). 
По місту налічується 19 світлофорних об’єктів. 
 
2. Мережі вуличного освітлення 
Із 546 вулиць та провулків міської територіальної громади освітлюється 

265. Протяжність мереж вуличного освітлення складає 236,41 км, із них:  
- кабельні мережі – 75,347 км (місто Коростень – 63,347 км, села 

громади – 12 км); 
- повітряні мережі – 161,063 км. 
Нараховується 4366 світлоточок (місто Коростень – 4116 од., села 

громади – 250 од.). Живлення забезпечується від 64 розподільчих станцій 
(місто Коростень – 42 од., села громади – 22 од.). 

При реалізації заходів Програми основну увагу буде приділено 
утриманню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення по всіх 
вулицях, провулках, майданах, скверах із заміною ламп розжарювання на 
енергозберігаючі лампи. 



В 7-ми селах громади є мережі вуличного освітлення, а саме: с. Грозине, 
с. Кожухівка, с. Клочки, с. Бехи, с. Воронево, с. Васьковичі, с. Михайлівка. В 
2-х селах громади наявне вуличне освітлення від сонячних панелей, а саме: с. 
Хотинівка (6 світильників), с. Стремигород (7 світильників). 

 
3. Мережі зливової каналізації (дощових і талих вод) 
На обслуговуванні КВГП знаходиться 8,2 км зливових колекторів, 13 км 

відкритих дренажних канав, 260 зливоприймальних колодязів.  
Мережі зливової каналізації застарілі, не відповідають сучасним 

експлуатаційним вимогам. В місті відсутня цілісна система вловлювання, 
збору і відведення цих стоків на окремі міські або локальні очисні споруди. 
Необхідна реконструкція частини старих ділянок мережі та будівництво 
нових мереж, оскільки значна частина територій міста не обладнана 
системами водовідведення. Значна частина люків та решіток зливової 
каналізації потребують заміни. 

 
4. Зелені насадження 
Загальна площа усіх зелених насаджень в місті Коростень становить 

494,14 га, в т.ч. площа зелених насаджень загального користування – 182,68 га 
(з них 6 парків загальною площею 31,67 га та 11 скверів загальною площею 
7,24 га). 

Для збереження біологічного різноманіття міських зелених насаджень 
необхідне проведення комплексу системних і систематичних заходів з 
поновлення насаджень, їх належного догляду у відповідності до Правил 
утримання зелених насаджень в населених пунктах України і Генерального 
плану міста. Необхідно проводити: 

- видалення дерев аварійних, сухостійних, буреломних, вітровальних, 
перестійного віку, тих, що уражені омелою, фаутних, дуплистих, трухлявих, 
таких, що висаджені з порушенням норм розташування щодо цоколів і 
фундаментів житлових будинків та споруд; при цьому необхідно здійснювати 
облік ділової та неліквідної деревини з подрібненням фрагментів стовбурів 
дерев і їх скелетних гілок на дрова та щепу (з метою зменшення об'єму 
вивезення відходів на полігон твердих побутових відходів), а також 
застосування цієї деревини, як палива або компостування для вдосконалення 
енергозберігаючих технологій; 

- посадки молодих дерев крупномірними саджанцями; 
- посадки кущів декоративно-листяної форми та багаторічників і 

однорічників з категорії групи рослин – красиво-квітучі; 
- формувальної обрізки, санітарного вирізування гілок в кронах дерев 

та омолодження існуючого дендрологічного фонду громади; 
- реконструкції газонів, відновлення їх повноцінної поверхні з метою 

пониження рівня до бордюру для мінімізації виносу ґрунту у весняно-осінню 
негоду на проїжджу частину доріг міської територіальної громади та 
забезпечення очищення повітря шляхом затримування пилу та газових сполук 
від основного джерела його забруднення - автомобільного транспорту; 



- відновлення газонопокриття після завершення земляних робіт на 
ділянках аварійних та планових ремонтів підземних комунікацій в межах 
зелених зон міста та по завершенню робіт з будівництва і реконструкції; 

- відновлення багатокомпонентного складу стійких до агресивного 
середовища рослин і травосумішей для створення нових елементів зелених 
насаджень з метою активного поглинання викидів забруднюючих речовин від 
викидів автотранспорту та запобігання перегріванню приземного шару 
повітря у спекотну пору року. 

 
5. Безпритульні тварини 
Міська територіальна громада постійно поповнюється безпритульними 

тваринами, які потребують гуманного поводження з ними. Спосіб мінімізації 
кількості бездомних тварин в межах населених пунктів шляхом 
відстрілювання не гуманний. 

Питання безпритульних тварин на територіях громади залишається 
дуже гострим. В місті функціонує притулок для безпритульних тварин, але 
його можливості обмежені. Майже постійно у притулку перебуває близько 40 
тварин.  

Безпритульними тваринами в місті опікується КВГП, благодійна 
громадська організація «Центр захисту тварин «Твій друг», які за рахунок 
коштів місцевого бюджету та благодійних внесків утримують притулок для 
безпритульних тварин, проводять роботи з відлову безпритульних тварин. 

Щороку проводиться стерилізація безпритульних тварин для 
регулювання їх чисельності.  

 
6. Кладовища  
На балансі КВГП знаходиться 41 кладовище: 5 на території міста (по 

вул. Івана Котляревського, вул. Сергія Кемського, в районі Чолівки – 
православне та старовірів, в мікрорайоні Чигирі) та 36 – в селах громади. 

Однією з основних проблем утримання кладовищ є їх недостатня 
огорожа, відсутність освітлення та службових приміщень. Ремонту та 
відновленню підлягають огорожі всіх кладовищ. Крім того, немає штатних 
прибиральників території кладовищ. Прибирання кладовищ проводиться 
періодично силами КВГП по мірі накопичення сміття.  

Всі кладовища потребують значного обсягу ремонтно-будівельних 
робіт, влаштування адміністративно-побутових приміщень на кладовищах в 
районах Чолівки та Чигирів, проведення телефонної мережі та мережі 
електропостачання. Без цього неможлива організація надання якісних 
ритуальних послуг. 

 
7. Пам’ятники та пам’ятні знаки 
Розвиваючи свою культурну спадщину, у місті постійно зростає 

кількість пам’яток місцевого значення. В місті Коростені знаходиться 5 
пам’яток національного значення, зокрема Давньоруські городища 
літописного міста Іскоростеня (3), поселення і курганні могильники (2). 



Майже щороку у місті відкриваються нові пам’ятники. Так, у 2005 р. 
було відкрито пам’ятник древлянському князю Малу, як символ незламності і 
нескореності міста.  

В 2006 році на залізничному вокзалі було відкрито пам’ятний знак 
тризубу, це єдиний пам’ятник гербу в Україні. В той же рік у центрі міста на 
пагорбі було встановлено скульптуру Покрови Божої Матері. 

В 2008 році в знак прощення та християнської духовності був 
встановлений пам’ятник Рівноапостольній княгині Ользі. 

В 2009 року з нагоди проведення ІІ Міжнародного фестивалю Дерунів в 
парку культури і відпочинку був встановлений Пам’ятник Деруну. В тому ж 
році було відкрито пам’ятний знак на честь 420-ї річниці надання місту 
Магдебурського права. 

В 2010 році в парку культури і відпочинку було відкрито пам’ятник 
древлянській княжні Малуші з малолітнім сином  Володимиром, майбутнім 
Великим київським князем, Хрестителем Русі.  

В 2012 році було відкрито пам’ятник Добрині Нікітичу. В тому ж році 
взято на облік пам’ятний знак, присвячений 140-річчю Південно-Західної 
залізниці та відкриттю залізничного руху на дільниці місцевого значення.                   

Протягом 2013 року за рахунок благодійних коштів в місті були 
встановлені пам’ятник невідомим солдатам по вул. Грушевського (біля ПрАТ 
«Завод «Янтар»); меморіал біля ВІК «Скеля» на честь визволителів міста на 
честь 70-ї річниці звільнення міста від фашистських загарбників; поклонний 
Хрест до 1025 річниці Хрещення Русі в парку культури і відпочинку 
Древлянському.  

В 2014 році був встановлений пам’ятник Т.Г.Шевченку. 
В жовтні 2015 року на центральній алеї парку був встановлений 

пам’ятник Хрестителю Київської Русі князю Володимиру Великому. 
В серпні 2016 року на майданчику біля ВІК «Скеля» було встановлено 

пам’ятний знак з нагоди 75-річчя оборони Коростеня бійцями 5-ої армії 
генерала Потапова. 

14 жовтня 2016 року в День українського козацтва і День захисника 
України на головній площі міста було відкрито Пам'ятний знак на честь 
захисників Вітчизни. 

Загалом на даний час в місті налічується 128 пам’яток історії, культури, 
архітектури та археології, з яких: 

- археології – 10; 
- історії та культури – 95; 
- монументального мистецтва – 16; 
- архітектури та містобудування – 7. 

 
8. Фонтани 
В місті розміщено 2 фонтани: 
- на центральній алеї парку Древлянського – фонтан діючий, стан 

задовільний, перед початком експлуатаційного періоду потребує поточного 
ремонту та пусконалагоджувальних робіт; 



- на центральній площі міста – фонтан діючий, встановлений в жовтні 
2016 року. 

 
9. Громадські вбиральні 
В міській комунальній власності перебувають 3 громадські вбиральні та 

40 біотуалетів, які у разі потреби встановлюються в місцях проведення 
загальноміських масових заходів. 

2 міські комунальні громадські вбиральні розташовані в парку 
Древлянському та 1 на площі біля міськвиконкому. Також в місті 
функціонують 5 громадських вбиралень, які обслуговуються приватними 
підприємцями (2 - на залізничному вокзалі, 1 на автовокзалі, 1 на території 
привокзального ринку, 1 на території центрального ринку)  

 
10. Здійснення технічного нагляду за будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом і утриманням об’єктів благоустрою та 
контроль за дотриманням Правил благоустрою міської територіальної 
громади 

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 23.09.03 р. № 154 «Про затвердження порядку проведення 
ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» замовник 
зобов’язаний забезпечити технічний нагляд за утриманням та ремонтом 
об’єктів благоустрою. 

Здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих 
архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою в 
міській територіальній громаді здійснює провідний фахівець технічного 
нагляду та відділ капітального будівництва Управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

Контроль за дотриманням Правил благоустрою територій, забезпечення 
чистоти і належного санітарного стану у міській територіальній громаді 
здійснює інспекція з благоустрою міста, яка проводить рейди та перевірки 
додержання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми 
власності, громадянами законодавства у сфері благоустрою.   

Останні роки фінансування робіт із благоустрою міської територіальної 
громади з міського бюджету збільшується, але все ж таки є недостатнім. 
Проблеми утримання в належному стані території громади, озеленення, 
відновлення об’єктів благоустрою потребують програмного вирішення. 

Міська територіальна громада потребує запровадження ефективної 
системи управління благоустроєм, починаючи з містобудівної документації у 
відповідності до Генерального плану міста та закінчуючи інвентаризацією і 
паспортизацією об’єктів. 

 
2. Опис проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

 



Отже, основними проблемами у сфері благоустрою міської 
територіальної громади є:  

1. Недостатнє фінансування робіт з капітального ремонту дорожнього 
покриття вулиць міської територіальної громади (загальна протяжність  доріг 
становить 642,3 км, із яких тільки 218,4 км – дороги з асфальтовим 
покриттям.). 

2. Мережами вуличного освітлення облаштовано лише 48,5% вулиць (із 
546 вулиць та провулків громади освітлюється 265). 

3. Тротуари облаштовано в основному лише на головних вулицях та в 
центральній частині міста. 

4.  Мережі зливової каналізації застарілі, не відповідають сучасним 
експлуатаційним вимогам. В місті відсутня цілісна система вловлювання, 
збору і відведення цих стоків на окремі міські або локальні очисні споруди. 
Необхідна реконструкція частини старих ділянок мережі та будівництво 
нових мереж. Значна частина люків та решіток зливової каналізації 
потребують заміни. 

5. Наявність на території громади значної чисельності безпритульних 
собак, що приводить до виникнення  численних конфліктних ситуацій. 

6.  Всі кладовища потребують значного обсягу ремонтно-будівельних 
робіт, влаштування адміністративно-побутових приміщень на кладовищах, 
проведення телефонної мережі та мережі електропостачання. 

Ремонту та відновленню підлягають огорожі всіх кладовищ. Крім того, 
немає штатних прибиральників території кладовищ. Прибирання кладовищ 
проводиться силами КВГП по мірі накопичення сміття. 

7. Погіршення фітосанітарного стану зелених насаджень на територіях 
населених пунктів міської територіальної громади (велика кількість аварійних 
дерев та недостатній рівень озеленення територій). 

 
3. Мета Програми 

 
Метою даної Програми є поліпшення загального благоустрою територій 

населених пунктів Коростенської міської територіальної громади, покращення 
їх зовнішнього вигляду, створення сприятливого для життєдіяльності людей 
середовища та комфортних умов для проживання та відпочинку мешканців та 
гостей громади. 

 
 
 
 
 
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем 
 

Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання заходів, які 
мають забезпечити комплексний благоустрій територій населених пунктів 
Коростенської міської територіальної громади. 



Відповідно до наявних проблем у Програмі визначені пріоритетні 
напрямки розвитку, перелічені основні завдання та заходи по їх реалізації з 
залученням коштів державного і міського бюджетів та інших джерел, не 
заборонених законодавством. Програма передбачає виконання робіт з 
будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів та утримання  
об’єктів благоустрою, надання послуг з благоустрою при організації та 
проведенні святкових заходів, регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами. 

Для досягнення мети Програми передбачається здійснення заходів в 
наступних напрямах: 

1. Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення. 
1.1. Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, 

приєднання до мереж. 
1.2. Послуги з постачання, розподілу електроенергії. 
2. Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів. 
3. Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою громади. 
3.1. Утримання та поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою 

громади, встановлення МАФів. 
3.2. Утримання та прибирання парків та скверів. 
4. Утримання та поточний ремонт кладовищ. 
4.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ. 
4.2. Поховання безрідних та невідомих громадян. 
4.3. Поховання померлих від коронавірусної інфекції (COVID-19). 
5. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової 

каналізації. 
5.1. Технічне обслуговування мереж зливової каналізації. 
5.2. Поточний ремонт мереж зливової каналізації. 
6. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного 

руху транспорту та пішоходів. 
6.1. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. 
6.2. Утримання вулично-дорожньої мережі. 
6.3. Утримання об’єктів дорожньої безпеки. 
7. Утримання інспекції з благоустрою міської територіальної 

громади та технічного нагляду управління ЖКГ міськвиконкому. 
8. Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи 

відеоспостереження «Безпечне місто». 
9. Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних 

та місцевих свят. 
10. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами. 
10.1. Придбання продуктів харчування. 
10.2. Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів. 
10.3. Проведення стерилізації. 
10.4. Відлов безпритульних тварин. 
11. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів 

благоустрою.  



11.1.  Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг. 
11.2.  Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів. 
11.3.  Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення 

нових світлофорних об’єктів. 
11.4.  Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського 

(К. Лібкнехта). 
11.5.  Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного 

освітлення. 
11.6.  Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зливової 

каналізації. 
11.7.  Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд 

та шляхопроводів. 
11.8.  Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян 

(парків, скверів, пляжів, площ, майданів, тощо). 
11.9.  Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, 

реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ та проведення їх 
експертизи. 

11.10. Капітальний ремонт прибудинкових територій багатоквартирних 
житлових будинків, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок. 

 
Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити 

стабільні умови для виконання поставлених завдань. 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, 

міського бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги 
фінансування, передбачені цією Програмою, підлягають щорічному 
коригуванню на прогнозний індекс інфляції під час формування проекту 
міського бюджету.  

 
Ресурсне забезпечення Програми благоустрою  

Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки 
Етапи виконання програми Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
програми,  

(тисяч гривень) 

I етап  
2022 р. 

II етап  
2023 р. 

III етап 
2024 р. 

ІV етап 
2025 р. 

V етап 
2026 р. 

Усього 
витрат на 
виконання 
програми 

1 2 3 4 5 6 7 
Обсяг ресурсів, 
всього, у тому 

числі: 

150 870,0 138 420,0 145 480,0 151 430,0 158 890,0 745 090,0 

державний бюджет 45 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 145 000,0 
міський бюджет 105 870,0 113 420,0 120 480,0 126 430,0 133 890,0 600 090,0 

кошти не 
бюджетних джерел 

- - - - - - 

5. Строки та етапи виконання Програми 
 

Програма з благоустрою Коростенської міської територіальної громади 
буде реалізовуватись протягом 2022 - 2026 років. 

 



6. Напрями діяльності та заходи Програми (Додаток 1) 
 

7. Результативні показники Програми (Додаток 2) 
 

8. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми 
 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюється Управлінням 
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської 
міської ради. 

Управління житлово-комунального господарства до 15 липня та 15 
січня подає Управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської 
міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми. 

Після закінчення терміну реалізації кожного етапу Програми 
Управління житлово-комунального господарства у місячний термін надає 
Управлінню економіки підсумковий звіт про виконання відповідного етапу. 
Щорічний звіт про виконання кожного етапу Програми вноситься на розгляд 
постійної комісії  міської ради, на яку покладений контроль за її виконанням.  

Після закінчення терміну реалізації Програми, Управління житлово-
комунального господарства у місячний строк надає Управлінню економіки 
підсумковий звіт про її виконання. Підсумковий звіт про виконання Програми 
вноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради та  міської ради.  

Щорічний звіт про виконання відповідного етапу Програми, а також 
підсумковий звіт Управління житлово-комунального господарства розміщує 
на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення етапу або 
Програми. 

 
 
 

Секретар міської ради                                             Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
 
 
 

 



Додаток 1  
до «Програми благоустрою  
Коростенської міської територіальної громади  
на 2022 - 2026 роки» 

 
Напрями діяльності та заходи  

Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гри., 

у тому числі: 

N 
з/п 
  
  

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 

Д
ж
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ін
ан
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я 
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й 
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е 
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х 
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ел
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 К

Н
Д
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I   етап 
2022 

II   етап 
2023 

III етап 
2024 

ІV   етап 
2025 

V етап 
2026 

О
чі

ку
ва

ни
й 

ре
зу

ль
та

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

1.1. Утримання та поточний 
ремонт мереж вуличного 
освітлення, приєднання до 
мереж 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 5 000,0 5 500,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 1. Утримання та 
поточний 
ремонт мереж 
вуличного 
освітлення  1.2. Послуги з постачання,  

розподілу електроенергії 
2022-2026 УЖКГ 

КВГП 
МБ 9 600,0 10 200,0 10 800,0 11 400,0 12 000,0 

Забезпечення 
утримання та 

безперебійного 
функціонування мереж 
вуличного освітлення 

Всього 14 600,0 15 700,0 16 800,0 17 900,0 19 000,0   
2. Утримання та догляд зелених насаджень, 

квітників та газонів 
2022-2026 УЖКГ, 

КВГП 
МБ 4 000,0 4 500,0 5 000,0 5 500,0 6 000,0 Покращення 

фітосанітарного стану  
зелених насаджень 

громади 
3.1. Утримання та поточний 
ремонт об’єктів та елементів 
благоустрою громади, 
встановлення МАФів 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 2 000,0 2 200,0 2 400,0 2 600,0 2 800,0 3. Утримання та 
поточний 
ремонт об’єктів 
благоустрою 
громади  3.2. Утримання та 

прибирання парків та скверів 
2022-2026 УЖКГ 

КВГП 
МБ 2 200,0 2 400,0 2 600,0 2 800,0 3 000,0 

Створення належних 
умов для проживання 

мешканців міста, 
покращення стану 

об’єктів та елементів 
благоустрою  

Всього 4 200,0 4 600,0 5 000,0 5 400,0 5 800,0   



4.1. Утримання та поточний 
ремонт кладовищ 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 1 200,0 1 490,0 1 680,0 1 870,0 2 060,0 

4.2. Поховання безрідних та 
невідомих громадян 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

4. Утримання та 
поточний 
ремонт 
кладовищ 

4.3. Поховання померлих від 
короновірусної інфекції 
(COVID-19) 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

Забезпечення 
належного  утримання 
кладовищ, поховання 

невідомих та безрідних 
громадян 

Всього 1 300,0 1 600,0 1 800,00 2 000,0 2 200,0   
5.1. Технічне обслуговуваня 
мереж зливової каналізації 
 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 5. Технічне 
обслуговування 
та поточний 
ремонт мереж 
зливової 
каналізації 

5.2. Поточний ремонт мереж 
зливової каналізації 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 

Забезпечення 
обслуговування мереж 
зливової каналізації, 

зменшення негативного 
впливу на довкілля 

Всього 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0   
6.1. Поточний ремонт 
вулично- дорожньої мережі 
 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 24 000,0 25 000,0 26 000,0 27 000,0 28 000,0 

6.2. Утримання вулично-
дорожньої мережі 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 8 500,0 9 000,0 9 500,0 10 000,0 10 500,0 

6. Забезпечення 
належного 
стану доріг та 
тротуарів для 
безпечного 
руху 
транспорту та 
пішоходів 
 

6.3. Утримання об’єктів 
дорожньої безпеки 

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 500,00 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 

Забезпечення 
належного 

функціонування та 
покращення стану 

вулично-дорожньої 
мережі 

Всього 33 000,0 35 000,0 37 000,0 39 000,0 41 000,0   
7. Утримання інспекції з благоустрою міської 

територіальної громади та технічного нагляду 
управління ЖКГ міськвиконкому 

2022-2026 УЖКГ МБ 750,0 810,0 870,0 930,0 1 000,0  Здійснення технічного 
нагляду за 

будівництвом, 
реконструкцією, 

ремонтом та 
утриманням об’єктів 

благосутрою 
8. Технічне обслуговування та поточний ремонт 

засобів системи відеоспостереження «Безпечне 
місто» 

2022-2026 УЖКГ, 
КВГП 

МБ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Посилення безпеки 
громадян 



9. Організація  
благоустрою 
при проведенні 
державних, 
релігійних та 
місцевих свят 

Організація  благоустрою  
при  проведенні державних, 
релігійних та місцевих свят 
(доставка, вивезення, 
викачування та миття 
біотуалетів, встановлення 
контейнерів для ТПВ, 
виготовлення та 
встановлення МАФів, 
вивішування транспарантів та 
прапорів, монтаж, демонтаж 
та прикрашання новорічної 
ялинки, придбання прикрас 
та світлової ілюмінації, тощо)  

2022-2026 УЖКГ 
КВГП 

МБ 650,00 890,00 1 130,00 1 370,00 1 500,0 Забезпечення  
благоустрою  при  

проведенні державних, 
релігійних та місцевих 

свят на території 
громади 

10.1. Придбання продуктів 
харчування  

2022-2026 МБ 150,00 160,0 170,00 180,00 200,0 

10.2. Придбання 
медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів 

2022-2026 

УЖКГ, 
КВГП, 

ГО «ЦЗТ – 
Твій друг» 

МБ 20,00 20,00 30,00 40,00 50,0 

10.3. Проведення стерилізації  2022-2026 МБ 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 

10. Регулювання 
чисельності 
безпритульних 
тварин 
гуманними  
методами 

10.4. Відлов безпритульних 
тварин 

2022-2026 
 

УЖКГ, 
КВГП 

МБ 60,0 80,00 100,0 110,0 120,0 

 Покращення 
санітарно-естетичного 
стану міста, зменшення 

чисельності 
безпритульних тварин 

Всього 370,0 420,0 480,0 530,0 590,0   
Всього по утриманню та поточному ремонту об’єктів благоустрою 59 870,0 64 620,0 69 280,0 73 930,0 78 490,0  

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою 
11.1. Будівництво, 
реконструкція, капітальний 
ремонт доріг 

2022-2026 УЖКГ, 
КВГП 

ДБ                   
МБ 

25 000,0 
25 000,0 

25 000,0 
25 000,0 

25 000,0 
25 000,0 

25 000,0 
25 000,0 

25 000,0 
25 000,0 

11.2. Будівництво, 
реконструкція, капітальний 
ремонт тротуарів 

2022-2026 УЖКГ, 
КВГП 

МБ 6 000,00 6 500,00 7 000,00 7 500,00 8 000,0 

11.3. Реконструкція, 
капітальний ремонт існуючих 
та встановлення нових 
світлофорних об’єктів 

2022-2026 УЖКГ, 
КВГП 

МБ 500,00 600,00 700,00 800,00 900,0 

Будівництво, 
реконструкція, 

капітальний ремонт  
покриття доріг та 

тротуарів, пішохідних 
переходів, 

забезпечення безпеки 
дорожнього руху 

  

11.4. Реконструкція міського 
кладовища по вул. Івана 
Котляревського (К. 
Лібкнехта) 

2022-2026 УЖКГ, 
КВГП 

МБ 2 000,0 2 000,0 1 500,0 - - Покращення рівня 
ритуальних послуг  

11. Будівництво, 
капітальний 
ремонт та 

реконструкція 
об’єктів 

благоустрою 

11.5. Будівництво, 
реконструкція, капітальний 
ремонт мереж вуличного 
освітлення 

2022-2026 УЖКГ, 
КВГП 

ДБ                
МБ 

20 000,0 
1 000,0 

- 
1 500,0 

- 
2 000,0 

- 
2 500,0 

- 
3 000,0 

Розвиток та 
модернізація мереж 

вуличного освітлення 



11.6. Будівництво, 
реконструкція, капітальний 
ремонт мереж зливової 
каналізації 

2022-2026 УЖКГ, 
КВГП 

МБ 1 500,0 1 700,0 2 000,0 2 200,0 2 500,0 Реконструкція частини 
старих ділянок мережі 
та будівництво нових 

мереж  
11.7. Будівництво, 
реконструкція, капітальний 
ремонт мостових споруд та 
шляхопроводів 

2022-2026 УЖКГ, 
КВГП 

МБ Згідно проектно-кошторисної документації  Покращення умов 
експлуатації мостових 

споруд та 
шляхопроводів 

11.8. Реконструкція, 
капітальний ремонт місць 
відпочинку громадян (парків, 
скверів, пляжів, площ, 
майданів тощо) 

2022-2026 УЖКГ, 
КВГП 

МБ 5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 9 000,0 Підвищення рівня 
благоустрою та 

поліпшення 
естетичного вигляду 

міста  
11.9. Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
будівництво, реконструкцію, 
капітальний ремонт об’єктів 
ЖКГ та проведення їх 
експертизи. 

2022-2026 УЖКГ МБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,00 2 000,0 Виготовлення ПКД на 
будівництво, 

реконструкцію, 
капітальний ремонт 
113-ти об’єктів ЖКГ 

11.10. Капітальний ремонт 
прибудинкових територій, 
внутрішньоквартальних 
проїздів, пішохідних доріжок 

2022-2026 УЖКГ МБ 3 000,0 3 500,0 4 000,0 4 500,0  
 
 

5 000,0 

 Відновлення  твердого 
покриття 

прибудинкових 
територій, 

внутрішньоквартальних 
проїздів, пішохідних 

доріжок 
Всього по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об’єктів 

благоустрою 
91 000,0 73 800,0 76 200,0 77 500,0 80 400,0   

Разом 150 870,0 138 420,0 145 480,0 151 430,0 158 890,0  
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                                          Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 



Додаток 2  
до «Програми благоустрою  
Коростенської міської територіальної громади  
на 2022 - 2026 роки» 

 
Результативні показники 

«Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки» 
Етапи виконання Програми 

№ 
з/п Назва показника 

О
ди

ни
ця

 
ви

м
ір

у Вихідні дані 
на початок 

дії програми 
I етап  
2022 

II етап  
2023 

III етап 
2024 

ІV етап 
2025 

V етап 
2026 

Всього витрат на 
виконання 
Програми 

1 2 3 4 5 6 
 Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою 

Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення 
Показник затрат:                
Видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.: тис. грн.  14 600,0 15 700,0 16 800,0 17 900,0 19 000,0 84 000,0 
Утримання та поточний ремонт мереж вуличного 
освітлення, приєднання до мереж 

тис. грн.   5 000,0 5 500,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 30 000,0 

 Послуги з постачання, розподілу електроенергії тис. грн.  9 600,0 10 200,0 10 800,0 11 400,0 12 000,0 54 000,0 
Показники продукту:               
кількість світлоточок всього: од. 4366 4366  4366  4366 4366 4366   
загальна протяжність електричних мереж км 236,41  236,41 236,41 236,41 236,41 236,41   
Показники ефективності:                
середньомісячний  розмір витрат на утримання та 
поточний ремонт мереж вуличного освтілення 

тис.грн.   417,0 458,0 500,0 542,0 583,0   

середньомісячний  розмір витрат на оплату 
електроенергії 

тис.грн.   800,0 850,0 900,0 950,0 1000,0   

середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік грн.  1145 1259 1374 1489 1600  
середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення грн.  21150 23265 25380 27495 29610  
Показники якості:                

1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

динаміка видатків на утримання та поточний ремонт 
мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім 
роком 

%   105,8 107,5 107,0 106,5 106,1   

Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів 
Показники затрат 
Видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. 

тис.грн.   
4 000,0  

 
4 500,0 

 
5 000,0 

 
5 500,0 

 
6 000,0 

 
25 000,0 

Показники продукту         

2. 

кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на 
прибудинкових територіях) 

од. 10110 10110 10110 10110 10110 10110  



площа зелених насаджень всього,  в т.ч.: га 494,14   494,14 494,14 494,14 494,14 494,14  
площа газонів на утриманні м.кв. 48046 48046 48046 48046 48046 48046  
площа квітників на утриманні м.кв. 770 770 770 770 770 770  
площа живоплоту на утриманні м.кв. 4749 4749 4749 4749 4749 4749  
Показники ефективності         
Середньомісячні видатки  на  утримання та догляд за 
зелених насаджень, квітників та газонів 

тис.грн.  333,33 375,00 416,67 458,33 500,00  

Середні витрати на утриманні 1 га площі зелених 
насаджень 

тис.грн  8,1 9,1 10,1 11,1 12,1  

Показники якості         
динаміка видатків на утримання та догляд зелених 
насаджень, квітників та газонів в порівнянні з 
попереднім роком 

%   112,5 111,1 110 109  

Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою громади 
Показник затрат:                
Видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. тис. грн.   4 200,0 4 600,0 5 000,0 5 400,0 5 800,0 25 000,0 
Поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою, 
встановлення МАФів 

тис. грн.   2 000,0 2 200,0 2 400,0 2 600,0 2 800,0 12 000,0 

Утримання та поточний ремонт  парків та скверів тис. грн.  2 200,0 2 400,0 2 600,0 2 800,0 3 000,0 13 000,0 
Показники продукту:                
площа території парку, яку необхідно утримувати га 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4   
кількість громадських вбиралень на утриманні Од. 2 2 2 2 2 2   
кількість штатних одиниць прибиральників території  
парку 

Од. 5 5 5 5 5 5  
 

  

кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) 
парку 

Од. 4 4 4 4 4 4   

Показники ефективності:                
середньомісячні витрати на утримання та поточний 
ремонт об’єктів благоустрою громади 

тис.грн.   350,0 383,0 417,0 450,0 483,0   

середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі 
об’єктів  благоустрою (парку) 

тис.грн.   344,0 375,0 406,0 437,0 468,0  

Показники якості:                

3. 

відсоток освоєння коштів на утримання та поточний 
ремонт  на об’єктах благоустрою. 

%   100 100 100 100 100   

Утримання та поточний ремонт кладовищ 
Показник затрат:                
Видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. тис. грн.   1 300,0 1 600,0 1 800,0 2 000,0 2 200,0 8 900,0 
Утримання та поточний ремонт кладовищ тис. грн.   1 200,0 1 490,0 1 680,0 1 870,0 2 060,0 8 300,0 
Поховання безрідних та невідомих громадян  тис. грн   50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 300,0 
Поховання померлих від короновірусної  інфекції 
(COVID-19) 

тис. грн  50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 300,0 

4. 

Показники продукту:                



загальна площа міських кладовищ з прилеглою 
територією  

м.кв. 242034 242034 242034 242034 242034 242034   

кількість  кладовищ на утриманні од. 41 (5-місто,36 
–села) 

41 41 41 41 41   

Показники ефективності:                
середньомісячні видатки на утримання та поточний 
ремонт  кладовищ 

тис.грн.   100,0 124,0 140,0 156,0 172,0 
 

  

середні видатки на поховання одиноких та невідомих 
громадян (однієї особи) 

тис.грн.   2,2 2,4 2,6 2,8 3,0   

Показники якості:                
відсоток освоєння коштів на утримання та поточний 
ремонт кладовищ 

%   100 100 100 100 100   

Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації 
Показники затрат:                
видатки на виконання заходів Програми, в т.ч. тис. грн.   500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 3 500,0 
видатки на проведення заходів з технічного 
обслуговування мереж зливової каналізації 

тис. грн.   150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 1 250,0 

видатки на поточний ремонт мереж зливової 
каналізації 

тис. грн.   350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 2 250,0 

Показники продукту:                
довжина зливовових колекторів км. 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2   
довжина відкритих дренажних канав км 13 13 13 13 13 13   
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних 
решіток 

од. 260 260 260 260 260 260   
  

Показники ефективності:                
середньомісячні  видатки на технічне обслуговування 
мереж  зливової каналізації 

тис.грн.   12,5 16,6 20,8 25,0 29,1   

середньомісячні  видатки на проведення поточного 
ремонту  мереж зливової каналізації 

тис.грн.   29,1 33,3 37,5 41,7 45,8   

Показники якості:                

5. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування 
та поточний ремонт мереж зливової каналізації 

%   100 100 100 100 100   

Забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів 
Показники затрат:                
Видатки на виконання заходів Програми, в т. Ч. Тис. грн.   33 000,0 35 000,0 37 000,0 39 000,0 41 000,0 185 000,0 
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі тис. грн.   24 000,0 25 000,0 26 000,0 27 000,0 28 000,0 130 000,0 
Утримання вулично-дорожньої мережі тис. грн.   8 500,0 9 000,0 9 500,0 10 000,0 10 500,0 47 500,0 
Утримання об’єктів дорожньої безпеки тис. грн   500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 7 500,0 
Показники продукту:                
площа території, яку необхідно утримувати в зимовий 
період 

кв. м 247627 247627 247627 247627 247627 247627   

6. 

площа території, яку необхідно утримувати в літній кв. м 297956 297956 297956 297956 297956 297956   



період 
кількість штатних одиниць прибиральників території 
міста 

од. 60 60 60 60 60 60   

Показники ефективності:                
середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-
дорожньої мережі 

тис.грн.   2 000,0 2 083,3 2 166,67 2 250,0 2 333,3   

середньомісячні видатки на утримання вулично-
дорожньої мережі 

тис.грн.   708,3 750,0 791,7 833,3 875,0   

середньомісячні видатки утримання об’єктів 
дорожньої безпеки 

тис.грн.   41,7 83,3 125,0 166,67 208,3   

Показники якості:                
динаміка  коштів на забезпечення належного стану 
доріг та тротуарів  для безпечного руху транспорту та 
пішоходів порівняно з попереднім роком 

%   100 106 106 105 105   

Утримання інспекції з благоустрою міської територіальної громади та  технічного нагляду управління ЖКГ міськвиконкому  
Показники затрат:                
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми тис. грн.   750,0 810,0 870,0 930,0 1 000,0 4 360,0 
Показники продукту:                
Кількість штатних одиниць Од.   4 4 4 4 4   
Показники ефективності:                
Середньорічні витрати на утримання  однієї штатної 
одниниці 

тис. грн.   187,5 202,5 217,5 232,5 250,0   

Показники якості:                

7. 

Відсоток освоєння коштів на утримання штатних 
працівників 

%   100 100 100 100 100   

Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто» 
Показники затрат:                
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми тис. грн.   500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0 
Показники продукту:                
Кількість об’єктів обслуговування Од. 48 48 48 48 48 48   
Показники ефективності:                
Середньорічні витрати на один об’єкт тис. грн.   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0   
Показники якості:                

8. 

Відсоток освоєння коштів на утримання штатних 
працівників  

%   100 100 100 100 100   

9. Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят 



Показники затрат: 
Обсяг видатків на виконання заходів  по організації 
благоустрою при проведенні державних, релігійних та 
місцевих свят (доставка,  вивезення, викачування та 
миття біотуалетів,  встановлення контейнерів для ТПВ, 
виготовлення та встановлення МАФів, вивішування 
транспарантів, монтаж , демонтаж та прикрашання 
новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової 
ілюмінації, тощо) 

  
тис.грн. 

  
  

  
650,00 

  
890,0 

  
1 130,0 

  
1 370,0,0 

 
1 500,0 

  
5 540,0 

Показники продукту: 
загальна кількість  заходів, що проводяться на протязі 
року   

  
од 

  
  

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

 
8 

  
  

Показники ефективності: 
середні витрати на придбання, монтаж та демонтаж 
новорічної ялинки 

  
тис.грн. 

  
  

  
150,0 

 
170 

 
190,0 

  
210,0 

 
230,0 

  
  

середні витрати на  проведення одного заходу тис.грн.  70,0 100,0 130,0 165,0 180,0  

  
  
  
  
  
  
  
  

Показники якості: 
динаміка витрат на організацію благоустрою при 
проведенні державних, релігійних та місцевих свят в 
порівнянні з попереднім роком 

  
% 

  
  

  
100 

  
137 

 
127 

 
121 

 
110 

  
  

Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами 
Показники затрат:                
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми, 
в т. ч. 

Тис. грн.   370,0 420,0 480,0 530,0 590,0 2 390,00 

Показники продукту: 
загальна кількість  тварин, яких було стерилізовано 

  
од 

  
210 

 
210 

 
210 

 
210 

 
210 

 

Показники ефективності:                
середньомісячні витрати на виконання заходів 
програми 

тис. грн   31,0 35,0 40,0 44,0 49,0   

середні витрати на проведення стерилізації однієї 
безпритульної тварини (сук/кобелів) 

   
400/750 

 
450/800 

 
500/850 

 
550/900 

 
600/950 

 

Показники якості:                

10. 
 
 

динаміка витрат на організацію благоустрою при 
проведенні державних, релігійних та місцевих свят в 
порівнянні з попереднім роком 

%   104 113 114 110 111   

11. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою 
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг 

Показники затрат: 
обсяг видатків 

тис. грн.   50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 250 000,0 
11.1. 

Показники продукту: 
площа доріг, на яких планується провести капітальний 
ремонт/будівництво/реконструкцію 

тис. 
кв.м. 

  89,7 87,7 83,3 79,4 75,7   



Показники ефективності: 
середня вартість 1 кв. м капітального 
ремонту/будівництво/реконструкцію 

тис. грн.   0,557 0,570 0,600 0,630 0,660   

Показники якості: 
динаміка відремонтованої за рахунок капітального 
ремонту/ реконстуркції площі вулично-дорожної 
мережі порівняно з попереднім роком 

% Всього – 642,3 
км, з них 

218,4 км, або 
34% - 

асфальтовані 

   98 95  95 95   

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів  
Показники затрат: 
обсяг видатків 

тис. грн.   6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 500,0 8 000,0 35 000,0 

Показники продукту: 
площа тротуарів, які планується побудувати 
(реконструювавти, провести капітальний ремонт) 

тис. 
кв.м. 

  4,6 4,7 4,9 5,0 5,1   

Показники ефективності: 
середня вартість будівництва (реконструкції, 
капітального ремонту) 1 кв. м тротуару 

тис. грн.   1,3 1,37 1,43 1,5 1,57   

11.2. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Показники якості: 
динаміка відремонтованої за рахунок капітального 
ремонту/ реконстуркції площі тротуарів порівняно з 
попереднім роком 

%     102 104 102 102   

Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових світлофорних об’єктів 
Показники затрат: 
обсяг видатків 

тис. грн.   500,00 600,00 700,00 800,00 900,0 3 500,00 

Показники продукту: 
кількість світлофорів, які планується встановити 
(провести реконструкцію, капітальний ремонт) 

од.   1 1 1 1 1   

Показники ефективності: 
середня вартість встановлення (реконструкції, 
капітального ремонту) 1 світлофору 

тис. грн.   500,0 600,0 700,0 800,0 900,0   

11.3. 

Показники якості: 
співвідношення кількості світлофорів, що були 
встановлені (зазнали реконструкції, капітального 
ремонту) до загальної кількості світлофорів 

% Всього 19 
світлофорни 

об’єктів 

5 10 16 21 26   

Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського (К. Лібкнехта) 
Показники затрат: 
обсяг видатків 

тис. грн.   2 000,0 2 000,0 1 500,0 -  - 5 500,0 

Показники продукту: 
площа кладовища, реконструкцію якої планується 
здійснювати 

га.   1,33 1,33 1,0 - -   

11.4. 

Показники ефективності: 
середньорічні витрати на реконструкцію 1 га 
кладовища 

тис. грн.   1 500,0 1 500,0 1 500,0 - -   



Показники якості: 
співвідношення реконструйованої площі, до площі 
кладовища, де необхідно провести реконструкцію 

% площа 
кладовища, 

яку необхідно 
реконструю-
вати – 3,66 га 

36 73 100 - -   

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 
Показники затрат: 
обсяг видатків 

тис. грн.   21 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 30 000,0 

Показники продукту: 
довжина мереж вуличного освітлення, які планується 
збудувати (провести реконструкцію) 

км. 
   

112,3 
 

7,6 
 

9,7 
 

11,5 
 

13,1 
  

Показники ефективності: 
середні витрати на 1 км. будівництва (реконструкції) 
мереж вуличного освітлення, тис. грн. 

тис. грн.   187,0 197,0 207,0 217 228,0   

11.5. 

Показники якості: 
співвідношення довжини збудованих 
(реконструйованих) мереж зовнішнього освітлення до 
загальної довжини мереж 

% Всього 
236,41км.  

мереж вулич. 
освітлення 

47 51 55 60 65   

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зливової каналізації 
Показники затрат: 
обсяг видатків 

тис. грн.   1 500,0  1 700,0 2 000,0 2 200,0  2 500,0 9 900,00 

Показники продукту: 
протяжність мереж зливової каналізації, які планується 
збудувати (провести капітальний ремонт) 

км.   1,25 1,41 1,67 1,83 2,08   

Показники ефективності: 
середні витрати на будівництво (проведення 
капітального ремонту) 1 км мереж зливової каналізації 

тис. грн.   1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0   

11.6. 

Показники якості: 
співвідношення протяжності мереж зливової 
каналізації, які було збудовано (проведено капітальний 
ремонт), до загальної протяжності мереж зливової 
каналізації 

% Всього 21,2 
км. мереж 
зливової 

каналізації 

5,9 12,5 20,4 29,1 38,8   

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд та шляхопроводів 11.7. 
Показники затрат: 
обсяг видатків 

тис. грн.   Згідно проектно-кошторисної документації   

Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян (парків, скверів, пляжів, площ, майданів тощо) 
Показники затрат: 
обсяг видатків 

тис. грн.   5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 9 000,0 35 000,0 
11.8. 

  
  
  Показники продукту: 

Кількість /площа парків та скверів, місць відпочинку 
громадян, на яких планується провести реконструкцію 
(капітальний ремонт) 

од./га    1 1 1 1 1   



Показники ефективності: 
середні витрати на проведення реконструкції 
(капітального ремонту)  парків та скверів 

тис. грн.   5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 9 000,0   

Показники якості: 
Рівень готовності об’єкту реконструкції / капітального 
ремонту 

% 17 парків та 
скверів заг. 

площею38,91га 

100 100 100 100 100   

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ  
Показники затрат: 
обсяг видатків,. 

тис. грн   2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0 

Показники продукту: 
кількість об’єктів, які планується виготовити 
проектно-кошторисну документацію 

Од.   28 25 22 20 18   

Показники ефективності: 
Середня вартість виготовлення ПКД на один об’єкт 

тис.грн.   70,0 80,0 90,0 100,0 110,0   

11.9. 

Показники якості: 
Співвідношення кількості об’єктів, на які виготовлено 
ПКД, порівняно з попереднім роком 

 %   -  89 88 91 90   

Капітальний ремонт прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок 
Показники затрат: 
обсяг видатків,. 

тис. грн   
3 000,0 3 500,0 4 000,0 4 500,0 

 
5 000,0 20 000,0 

Показники продукту: 
Площа асфальтового покриття прибудинкових 
територій, внутрішньо квартальних проїздів, 
пішохідних доріжок, яку планується відремонтувати 

кв.м   4687 5192 5657 6056 6410   

Показники ефективності: 
Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового 
покриття 

тис.грн.   0,640 0,674 0,707 0,743 0,780   

11.10. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Показники якості: 
Співвідношення капітально відремонтованої площі 
асфальтового покриття прибудинкових територій, 
внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок, 
порівняно з попереднім роком 

%   -  111 109 107 106   

 
 
 

Секретар міської ради                                                                                   Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 



 


