
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Програми розвитку та збереження 
зелених зон м. Бровари на 2011 - 2015 роки 

Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
охорону навколишнього природного середовища", "Про благоустрій населених 
пунктів України", з метою комплексного підходу до збереження та розвитку 
зелених насаджень, а також організації роботи по підтриманню їх належного 
санітарного стану, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально 
- економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної 
комісії з питань комунальної власності і приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку та збереження зелених зон м. Бровари на 2011-
2015 рр., що додається. 

2. Управлінню житлово - комунального господарства Броварської міської ради 
щорічно вносити пропозиції про включення заходів програми в проект бюджету 
на наступні роки окремим рядком. 

3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити фінансування 
заходів програми в межах бюджетних призначень на фінансовий рік. 

4. Управлінню житлово-кохмунального господарства Броварської міської ради 
забезпечити організацію проведення інвентаризації зелених насаджень та 
паспортизацію об'єктів зеленого господарства загального та спеціального 
користування. 

4. Управлінню містобудування та архітектури в архітектурно-планувальних 
завданнях на проектування нових об'єктів будівництва передбачати благоустрій і 
озеленення прилеглої до об'єкту території. 

5. Дія цього рішення поширюється на всі підприємства, установи та організації 
незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в межах м. 
Бровари, а також громадян. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Голубовського Г.П. 

Міський голова І.В.Сапожко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Броварської міської ради 
від 2011р № 

Програма 
розвитку та збереження зелених зон 

м. Бровари на 2011 - 2015 роки 

І. Загальні положення 
Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини міської 

ради, виконавчого комітету, представників громадськості, фізичних та 
юридичних осіб стосовно рослинного світу у межах міста . 

Необхідність розроблення 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 розроблена на виконання Законів України "Про захист рослин", 
"Про рослинний світ", "Про благоустрій населених пунктів" "Про карантин 
рослин" "Про охорону навколишнього природного середовища" "Про 
природно-заповідний фонд України", "Про місцеве самоврядування в 
України", у відповідності Наказу Державного комітету будівництва, архітектури 
та житлової політики України "Про затвердження Інструкції з інвентаризації 
зелених насаджень у населених пунктах України" від 24.12.2001 N 226 , Наказу 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
України "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України" від 10.04.2006 р. N 105, «Правил благоустрою міста Бровари, 
затверджених Броварською міською радою 22.04.2010 № 14.98-82-05. 

Програма є обов'язковою для виконання всіма установами, підприємствами, 
організаціями та громадянами, які займаються проектуванням, створенням 
об'єктів архітектури та утриманням зелених насаджень, розташованих на 
території міста. 

Програма передбачає реалізацію комплексу заходів з розвитку, збереження й 
поновлення зелених насаджень, а також створення місць загального відпочинку 
населення та гостей міста. 

II. Мета програми 
Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення 

існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою 
забудовою м. Бровари, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення 
та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов 
навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить 
збалансований розвиток міської зеленої зони та покращення зовнішньої 
привабливості вулиць і місць загального громадського користування 



-3-
III. Цілі та завдання Програми 

Ціль Програми: 
- збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень, 
забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, комплексний 
підхід до озеленення з урахуванням природно-кліматичних умов. 

Завдання програми: 
-забезпечення максимального озеленення територій міста при оптимальному 
використанні бюджетних коштів; 
- проведення інвентаризації та паспортизації існуючих зелених насаджень міста; 
- оцінка стану міських зелених насаджень та розробка плану їх збереження та 
реконструкції на 2011-2015 роки; 
- доведення якісних та кількісних показників об'єктів озеленення до рівня 
нормативних; 
- відведення земельних ділянок для створення парків, скверів на території міста; 
- формування системи естетично привабливих ландшафтних комплексів, 
створення захисних озеленених територій в межах санітарно-захисної зони місць 
розташування об'єктів промисловості; 
- визначення необхідних об'ємів робіт з поточного утримання та поточного 
ремонту зелених насаджень; 
- укріплення матеріальної та технічної бази КП «Служба замовника», як базової 
організації для проведення робіт з озеленення міста; 
- налагодження прогнозу розвитку шкідливих організмів та впровадження 
безпечних для людини засобів захисту рослин, впровадження систем 
агротехнічних заходів з врахуванням особливостей видового складу рослин; 
- пропагування в дитячих дошкільних закладах, серед учнівських, студентських 
колективів, мешканців міста важливості збереження та збільшення зелених 
насаджень на міській території, а також впливу зелених насаджеьь на 
покращення екологічної ситуації та на здоров'я людей; 
- залучення мешканців міста до проведення акцій з озеленення міста. 

І¥. Шляхи реалізації Програми 
Реалізація Програми забезпечується органами місцевого самоврядування , 

комунальними підприємствами, установами, організаціями міста, юридичними 
особами та мешканцями міста Бровари. Управління житлово-комунального 
господарства разом з управлінням з питань містобудування та архітектури, 
управлінням фінансів забезпечують узгоджені дії з підготовки та реалізації 
програмних заходів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів. 

Підприємства, відповідальні за виконання конкретних заходів, 
розробляють кошторис та надають його в управління житлово-комунального 
господарства для формування бюджетного запиту для фінансування Програми 
на черговий фінансовий рік. 

З метою обліку існуючих зелених насаджень, згідно з абзацом 2 п.2.1. 
«Інструкції з інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах України», 
затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 
житлової політики України від 24.12.2001 № 226, балансоутримувачі, власники 
чи користувачі земельних ділянок проводять інвентаризацію зелених насаджень 
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за власні кошти та надають копію паспорта зелених насаджень, розташованих на 
їх земельних ділянках, в управління житлово-комунального господарства для 
складання реєстру зелених насаджень. 

Управління житлово-комунального управління щорічно уточнює цільові 
показники Програми, витрати щодо реалізації програмних заходів, механізми 
реалізації Програми з урахуванням наданих коштів. 

У. Економічне забезпечення Програми 
Фінансування виконання заходів Програми передбачається з таких джерел: 

- Міський бюджет. 
- Фонд охорони навколишнього природного середовища. 
-Кошти підприємств, установ та організацій, кошти власників, орендарів та 
користувачів земельних ділянок. 
- Відновлювальна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню. 
- Спонсорські кошти. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, 
передбаченнях у бюджеті м. Бровари на відповідний рік за загальним та 
спеціальним фондами бюджету. 

Уї. Загальна характеристика зелених насаджень міста 
За останній час у місті велике значення приділяється озелененню та 

благоустрою територій. Кошти, які надаються з міського бюджет;/, не 
дозволяють виконувати роботи з утримання об'єктів благоустрою у повному 
обсязі. Старі за віком посадки дерев на вулицях міста знаходяться у аварійному 
стані: при дужих вітрах існує загроза їх падіння на будинки, дитячі майданчики, 
дороги, ЛЕП, та інші споруди. 

Окрім того, окремі види дерев (тополя канадська) які використовуються в 
озеленені, призводять до росту алергічних захворювань у мешканці з? нашого 
міста. Омолодження швидкоростучих дерев (як то - тополь) рекомендується 
проводити один раз на чотири роки. Щорічно проводити омолоджувальну 
обрізку крон дерев, обрізку чагарників, живоплоту. Частина дерев та чагарників 
щорічно гине від засухи та шкідників. Реконструкції потребують майже 40% 
усіх зелених насаджень, які ростуть у місті. 

Одночасно з роботами, пов'язаними з поточним утриманням існуючих 
зелених насаджень, на міських територіях, необхідно проводити посадку нових 
дерев та чагарників, відновлювання квітників, створювати нові об'єкти 
озеленення: живоплоти, вазони, об'єкти вертикального озеленення. 

Зелена зона міста представлена об'єктами загального користування -парки, 
сквери, загальною площею 45,3 га, а саме : 
- 2 парки («Перемоги», розташованого в центрі міста; «Приозерного», 
розташованого в районі «Геологорозвідки» - приватної забудови частини міста), 
загальною площею 42,7 га; 
- 4 сквери («Шевченка», розташованого на розі вулиць Київської та Кірова, 
«Слави» - по вул. Київській, «Юність» - по вул. Короленка, по вул. 
Олімпійській - між будинкова територія будинків №№6-6а) загальною плошею 
- 2,6 га., обмеженого користування (насадження на територіях об'єктів 
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громадського та іншого призначення), спеціального призначення 

(насадження вздовж вулиць та санітарно-захисні насадження). 
Паркові зони є природною прикрасою міста і, водночас, це місця 

відпочинку мешканців міста. У подальшому зона зелених насаджень об'єднає всі 
функціональні зони міста. Крім того, озеленення санітарно-захисних зон, 
організація зелених проходів вздовж вулиць, будуть створювати своєрідний 
екологічний каркас міста. За останні роки значно збільшилась кількість та площа 
квітників на загальноміських територіях. 

Найсуттєвішим фактором, що обмежує збільшення ефективності зелених 
насаджень, є недостатня площа зелених насаджень загального користування 
порівняно з їх нормативним забезпеченням. 

Для вирішення питань з комплексного озеленення міста, збереження та 
відновлення існуючих насаджень важливим є опрацювання ефективної політики 
стосовно об'єктів зеленого господарства. 

З метою охорони і збереження зелених насаджень, створення бази даних 
для розробки програм будівництва, відновлення та експлуатації об'єктів зеленого 
господарства необхідно провести інвентаризацію і паспортизацію територій 
зелених зон м. Бровари , у тому числі парків, скверів, з визначенням меж усіх 
територій і винесенням їх в натуру. 

Повна технічна інвентаризація зелених насаджень передбачає: 
- визначення загальної площі, зайнятої об'єктами зеленого господарства, у тому 
числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо; 
- визначення кількості дерев та чагарників за типами насаджень, видами рослин, 
віком, діаметром дерев та станом їхнього утримання; 
- визначення вартості об'єкта загалом та його окремих ділянок; 
- вчасне внесення змін, які відбулися в зелених насадженнях, у креслення, 
технічні паспорти. 

У результаті проведення технічної інвентаризації на кожний об'єкт зеленого 
господарства повинні складатися такі документи: 
- інвентаризаційний план; 
- робочий щоденник обліку зелених насаджень; 
- технічний паспорт об'єкта. 

УП. Шляхи реалізації Програми 
Реалізація Програми забезпечується міською радою, виконавчим 

комітетом, комунальними підприємствами міста, іншими підприємствами, 
установами, організаціями та мешканцями міста Бровари. Управління житлово-
комунального господарства разом з управлінням фінансів, відділом земельних 
ресурсів, управлінням архітектури та містобудування забезпечують узгоджені дії 
з підготовки та реалізації програмних заходів, цільового та ефективного 
використання бюджетних коштів. Координатором є управління житлово-
комунального господарства. Броварської міської ради 
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УІІІ. Строки та етапи виконання програми 

1 Догляд за існуючими зеленими зонами парків, центральних вулиць, на при 
будинкових територіях житлових будинків різних форм власності 

Виконавці: балансоутримувачі , власники, користувачі та 
орендарі територій 

Термін виконання: 2011 - 2015 роки 

2. Організація проведення інвентаризації зелених насаджень та паспортизації 
об'єктів зеленого господарства в т.ч. загального та спеціального користування. 

Виконавці: балансоутримувачі,власники , користувачі та 
орендарі земельних ділянок , управління житлово -
комунального господарства Броварської міської ради 

Термін виконання: 2011 - 2012 роки 

3. Проведення заходів щодо захисту зелених насаджень від шкідливих 
організмів та впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин 
Впровадження системи агротехнічних заходів з врахуванням особливостей 
видового складу рослин (система заходів догляду за рослинами, система 
мінерального живлення рослин, використання мікроелементів), які сприяють 
подовженню життя рослин 

Виконавці: управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради 

Термін виконання: 2011 - 2015 роки * 
4.Проведення заходів, пов'язаних з озелененням міста - «День довкілля», 
проведення двомісячника по благоустрою,щорічне проведення конкурсу на 
«Кращий санітарний стан будинків, вулиць та мікрорайонів міста », з 
визначенням найкращої озелененої території. 

Виконавці: Спеціальний відділ з питань благоустрою та 
зовнішнього дизайну міста, управління 

житлово- комунального господарства Броварської міської ради 

Термін виконання: 2011 - 2015 роки 

5.Організація і проведення систематичних обстежень території міста на 
виявлення прихованої та явної зараженості зеленої зони регульованими 
шкідливими організмами, а також локалізація та ліквідація їх вогнищ. 
Виконавці: КП «Служба замовника», управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради, балансоутримувачі , користувачі та 
орендарі земельних ділянок 
Термін виконання: 2011 - 2015 роки 
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6. Використання в озелененні асортименту рослин з переважанням стійких до 
шкідливих організмів та умов існування видів з урахуванням стану 
навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження, 
проведення вертикального озеленення малих архітектурних форм 

Виконавці: КП «Служба замовник*», 
управління житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради 

Термін виконання: 2011 - 2015 роки 

7. Проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев, корчування 
пеньків, озеленення вулиць міста, реконструкція зеленої зони об'єктів, поточне 
утримання зеленої зони міста 

Виконавці: КП «Служба замовника», управління житлово-

комунального господарства Броварської міської ізадмг 

Термін виконання: 2011 - 2015 роки 

8. Встановлення меж парків і скверів міста, створення «Зеленої карти міста» 

Виконавці: КП «Бровари-землеустрій», управління житлово-
комунального господарства Броварської міської рада); 

Термін виконання: 2011 - 2012 роки 

9. Здійснення контролю при розробці проектної документації на будівництво 
нових об'єктів, реконструкцію або капітальний ремонт споруд і будівель та 
виконанням робіт по озелененню території у відповідності з проектною 
документацією і забезпеченню передачі зелених насаджень на баланс ради після 
проведення інвентаризації зелених насаджень. 

Виконавці: управління містобудування та архітектури Броварської міської 
ради, управління житлово- комунального господарства Броварської 
міської ради 

Термін виконання: 2011-2015 роки 
10. Передбачити на територіях забудови мікрорайонів відведення земельних 
ділянок для створення нових парків, ск верів відповідно до будівельних норм 

Виконавці: земельний відділ управління містобудування та 
архітектури Броварської міської ради, управління житлого-
комунального господарства Броварської міської ради 

Термін виконання: 2011 - 201:1 роки 
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11. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою підвищення 
екологічної освіти населення , проведення тематичних екскурсійних маршрутів, 
організація телевізійних програм 

Виконавці: Управління освіти, відділ у справах СІЇ/І та 
молоді, громадські організації 

Термін виконання: 2011 - 2015 роки 

12. Здійснення нагляду та контролю сплати компенсаційної вартості зелених 
насаджень, що підлягають видаленню 

Виконавці КП «Служба замовника», Спеціальний яідділ з 
питань благоустрою та зовнішнього дизайну міста 

Термін виконання: 201 і - 2015 роки 

IX. Очікувані кінцеві результати виконання Програм» 

Реалізація заходів Програми дозволить поліпшити стан навколишнього 
природного середовища, його естетичні та екологічні складові. 

Розробка і впровадження концепції ландшафтно-архітектурних комплексів 
при створенні нових парків і скверів, озелененні житлових і промислових 
масивів надасть змогу відновити функції зеленої зони і надасть місту 
неповторне обличчя. 

Міський голова І.В.Сапожко 


