
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

19.12.2019                                                                                                             № 7/73-4475

 м. Лиман

Про  затвердження  Програми
видалення аварійних, сухостійних та
фаутних  дерев  і  кущів,  видалення
порослі  на  території  Лиманської
об’єднаної  територіальної  громади
на 2020-2024 роки

З  метою  попередження  виникнення  надзвичайних  ситуацій  на  території
населених  пунктів  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  пов’язаних  з
аварійністю  дерев,  забезпечення  безпеки  життю,  здоров’ю  та  майну  громадян,
запобігання аварійним відключенням повітряних ліній електропередач, ліній зв’язку,
виникненням  інших  аварійних  ситуацій,  забезпечення  протягом  2020-2024  років
організації  комплексу  робіт  по  виконанню  робіт  з  видалення  аварійних  дерев,
відповідно  до  Закону  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,  Постанови
Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,
газонів  і  квітників  у  населених  пунктах»,  Наказу  Міністерства  будівництва,
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  «Про  затвердження  Правил
утримання  зелених насаджень в  населених пунктах  України»,  Наказу   Державного
комітету  України  з  питань житлово-комунального господарства «Про затвердження
Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою», керуючись ст. 26,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев і

кущів, видалення порослі на території Лиманської об’єднаної територіальної громади
на 2020-2024 роки (додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської
ради  з  питань  житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності
(Гавриленко),  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький).

 

Міський голова                                                                                  П.Ф. Цимідан
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 1
Рішення Лиманської міської ради
від _____________ № _________

ПРОГРАМА
видалення аварійних та небезпечних дерев на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Благоустрій  населених  пунктів  –  комплекс  робіт  з  інженерного  захисту,

розчищення,  осушення  та  озеленення  території,  а  також  соціально-економічних,
організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного
очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного
пункту  з  метою  її  раціонального  використання,  належного  утримання  та  охорони,
створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини
довкілля.

Благоустрою  населених  пунктів  та  зеленим  насадженням  в  нашій  державі
приділяється значна роль. 

На  сьогоднішній  день  проблема  видалення  аварійних,  сухостійних,  дерев  та
дерев,  які  досягли  вікової  межі  насаджень  загального  користування  на  території
громади стає актуальною. 

Таким чином, реалізація Програми видалення аварійних та небезпечних дерев
на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки (далі –
Програма)  є  одним  з  головних  напрямків  її  розвитку,  з  огляду  на  масштаб
передбачуваних  робіт  і  необхідність  встановлення  нормативно-правових  основ
діяльності  всього  комплексу  природних  і  озеленених  територій  населених  пунктів
громади в цілому.
Необхідність  застосування  програмного  підходу  до  рішення  проблеми  визначає  її
соціально-економічний  характер,  неможливість  комплексного  рішення  даної
проблеми  без  підтримки  місцевого  бюджету  й  контролю  з  боку  керівництва
Лиманської ОТГ.

Опис  проблеми:  для  упорядкування  та  вдосконалення  процедури  видалення
аварійних, сухостійних та фаутних дерев і кущів на території Лиманської ОТГ, згідно
з  нормами  чинного  законодавства  та  Правил  утримання  зелених  насаджень  у
населених пунктах України.

2. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ
Програма розроблена відповідно до:
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997р. №

280/97-ВР);
-  Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (06.09.2005р. №2807-

ІV);



- Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045 із змінами і
доповненнями  «Про  затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і
квітників у населених пунктах»;

-  Наказу  Міністерства  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства від 10.04.2006р. № 105 «Про затвердження Правил утримання  зелених
насаджень в населених пунктах України».

-  Наказу   Державного  комітету  України  з  питань  житлово-комунального
господарства від 23.09.2003  №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту
та утримання об’єктів благоустрою»

Проблема  полягає  в  тому,  що  в  населених  пунктах  Лиманської   об’єднаної
територіальної  громади  на  даний  час  нараховується  велика  кількість  аварійно-
небезпечних дерев,  більшість з  яких є  небезпечними для будівель,  автотранспорту,
електромереж, комунікацій, здоров’ю та майну громадян.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ
Метою  Програми  є  попередження  виникнення  надзвичайних  ситуацій  на

території  населених  пунктів  Лиманської  ОТГ,  пов’язаних  з  аварійністю  дерев,
забезпечення  безпеки  життю,  здоров’ю  та  майну  громадян,  запобігання  аварійним
відключенням  повітряних  ліній  електропередач,  ліній  зв’язку,  виникненням  інших
аварійних ситуацій, забезпечення дровами малозабезпечених верств населення.

Основним  завданням  Програми  є  забезпечення  протягом  2020-2024  років
організації комплексу робіт по виконанню робіт з видалення аварійних дерев в місцях
найбільшого скупчення людей, транспорту, комунікацій, тощо.

4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Видалення зелених насаджень на території населених пунктів Лиманської  ОТГ

здійснюється за рішенням виконавчого органу міської ради на підставі ордера.
Видалення  зелених  насаджень  проводиться  у  відповідності  до  Порядку

видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених  пунктах  України  (далі  –
Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №
1045. 

Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:
-  виконання підготовчих і будівельних робіт на об’єктах відповідно до  статей

35-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
-  знесення  аварійних,  сухостійних  і  фаутних  дерев,  а  також  самосійних  і

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
-  відновлення  світлового  режиму  в  житловому  приміщенні,  що  затіняється

деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних

ліній  електропередачі,  на  трансформаторній  підстанції  і  розподільному  пункті
системи  енергопостачання,  мережі  водо-,  теплопостачання  та  водовідведення,



телекомунікаційній і кабельній електромережі;
- досягнення деревом вікової межі;
-  провадження  господарської  діяльності  на  території  розсадників  з

вирощування декоративних дерев та кущів;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
У  процесі  ліквідації  наслідків  стихійного  лиха,  аварійної  та  надзвичайної

ситуації,  а  також  у  разі,  коли  стан  зелених  насаджень  загрожує  життю,  здоров’ю
людей  чи  майну  громадян,  видалення  зелених  насаджень  здійснюється  негайно  з
подальшим  оформленням  акту  згідно  Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і
квітників у населених пунктах України.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування  Програми планується  здійснювати  за  рахунок коштів  міського

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 
Обсяги  фінансування  Програми  за  рахунок  коштів  міського  бюджету

визначаються  на  2020-2024  роки  відповідно  до  кошторису  в  межах  бюджетних
асигнувань. 

Крім  того  рекомендується  головним  розпорядникам  бюджетних  коштів,
керівникам  інших  підприємств,  установ  та  організацій  (незалежно  від  форми
власності),  головам  ОСББ  при  плануванні  витрат  на  2020-2024  роки  запланувати
кошти  на  видалення  аварійних,  перерослих  дерев  та  доставку  деревини
малозабезпеченому населенню на їх територіях. Особливу увагу звернути на аварійні
дерева  в  закладах  освіти  (школи,  дошкільні  навчальні  заклади),  охорони  здоров’я,
соціально-культурної  сфери,  біля  центральних  міських  доріг  та  інших  місць
найбільшого скупчення людей.

Кошти, виділені з міського бюджету, використовуються виключно для оплати
послуг з видалення аварійно небезпечних дерев та доставки дров малозабезпеченим
верствам населення та  соціальним закладам,  розташованим на території  населених
пунктів Лиманської об’єднаної територіальної громади.

При плануванні видатків міського бюджету на 2020-2024 роки слід запланувати
кошти  в  сумі  6808163,00  гривень  для  проведення  робіт  з  видалення  аварійних,
сухостійних дерев  та доставки дров згідно додатку.

Відшкодування витрат за видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев і
кущів, видалення порослі на території Лиманської об’єднаної територіальної громади
здійснюється шляхом відшкодування коштів з місцевого бюджету Лиманської ОТГ.
Видалену деревину оприбутковувати в КП «Лиманський «Зеленбуд».

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація програмних заходів прямим розрахунком оцінити складно. Кінцеве

головне  завдання  органів  місцевого  самоврядування  -  це  створення  сприятливих
безпечних умов для жителів міста, поліпшення архітектурно-художнього обліку міста,
покращення екологічної ситуації у місті, зменшення випадків травматизму у людей,
захист споруд та техніки від аварійних руйнувань.



Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- безпеку життю, здоров’ю та майну громадян;
-  безпечну  експлуатацію  ліній  електропередач,  ліній  зв’язку  та  інших

інженерних мереж;
- покращення екологічної ситуації на території населених пунктів ОТГ;
- омолодження паркових та рекреаційних зон;
- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
- забезпечення дровами малозабезпеченого населення;
-  догляд  за  деревами і  кущами:  підживлення,  полив,  обрізання  крон дерев  і

кущів, вирізка сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами,
утеплення кореневої  системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і  розв’язування
кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення
аварійних дерев.

7. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 
Рік

фінансування
Очікувана сума, тис. грн. Джерело фінансування

2020 1232,105 Місцевий бюджет
2021 1293,711 Місцевий бюджет
2022 1358,397 Місцевий бюджет
2023 1426,317 Місцевий бюджет
2024 1497,633 Місцевий бюджет

Очікувана інфляція 5%

Відділ житлово-комунального господарства                                               І.В. Сердюк

Секретар міської ради                                                                                    Т.Ю. Каракуц



Додаток до Програми видалення 
аварійних, сухостійних та фаутних дерев і 
кущів, видалення порослі на території 
Лиманської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2024 роки

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Прямі матеріальні витрати
Розрахунок витрат паливо-мастильних матеріалів автотранспортними засобами на

захід знесення аварійних дерев 

Автомобіль АГП 30 МАЗ 0978 КС 
Кількість відпрацьованих днів - 138
Середній пробіг автомобіля - 45 км
Витрати ПММ = 32л/100км+6л (робота підйомника)
45*32/100+6 =20,40 л
Середні витрати дизельного палива на день = 20,4 л
Витрати палива на рік = 138*20,4 = 2815,20 л

Автомобіль ГАЗ АН 4936 ІХ 
Середній пробіг автомобіля - 45 км
Витрати ПММ = 17л/100км
Пробіг 45*0,17 = 7,65 гривень.
Витрати палива на рік = 138*7,65 = 1055,70 л
2815,20+1055,70 = 3870,90 грн.

Трактор МТЗ 
Робота по навантаженню дров - 3 м/год на день
Норма витрати палива на 1 м/год - 6,9 л
(3*6,9л)*138 = 2856,60 л
Планова ціна дизельного палива на 2020 р. - 24,00 грн. (без ПДВ).
Планові витрати на ДП - 6727,50*24,00 = 161460,00 грн.
Сума з ПДВ = 193732,00 грн.

Розрахунок витрат паливо-мастильних матеріалів бензопили Штиль
на захід знесення аварійних дерев

Витрати бензину АІ-92 за 1 год. - 1,3 л
Робота бензопили на день - 6 год.
Відпрацьовано - 138 днів
6*1,3*138 = 1076,40 л



При виконанні робіт по знесенню аварійних дерев задіяні 3 бензопили
Загальні витрати бензину АІ-92 = 3*1076,40 л = 3229,20 л
Планова ціна бензину АІ-92 на 2020 р. - 25,00 грн. (без ПДВ)
Планові витрати на бензин АІ-92 - 3229,20*25 = 80730,00 грн.
Сума з ПДВ = 96876,00 грн.

Прямі витрати на оплату праці

Розрахунок витрат на оплату праці
Водій автомобіля МАЗ 
з/плата 8361,00*12 = 100332,00 грн.
класність 25 % = 25083,00 грн.
Заробітна плата = 125415,00 грн.
125415,00/2002*1104 = 69159,92 грн.
Нарахування 22% = 15215,18грн.
Водій автомобіля ГАЗ
з/плата 8361,00*12 = 100332,00 грн.
класність 25 % = 25083,00 грн.
Заробітна плата = 125415,00 грн.
125415,00/2002*1104 = 69159,92 грн.
Нарахування 22% = 15215,18 грн.
Підсобний робітник
з/плата (4724,00*12)*2 = 113376,00 грн.
113376,00/2002*1104 = 62521,03 грн.
Нарахування 22% = 13754,63 грн.
Тракторист
з/плата 6991,00*12 = 83892,00 грн.
83892,00/2002*1104 = 46262,12грн.
нарахування 22% = 10177,67грн.
Прибиральник території
з/плата (5054,00*12)*3 = 181944,00 грн.
181944,00/2002*1104 = 100332,76 грн.
нарахування 22% = 22073,21грн.
Заробітна плата = 347435,77 грн.
Нарахування 22% = 76435,87 грн.

Розрахунок статті «Матеріальні витрати»

Сумарна  вартість  запасних  частин,  необхідних  для  здійснення  ремонту
автомобілів та бензопил, розраховується на підставі балансової вартості автомобілів,



бензопил  становить  10%  сукупної  балансової  вартості  всіх  груп  основних  фондів
станом  на  початок  поточного  року  (Закон  України  «Про  оподаткування  прибутку
підприємства»).

Балансова вартість МАЗ АН 0978 КС
на 01.01.19р. — 2487566,67 грн.
2487566,67*10% = 248756,67/2002*1104 = 137176,51 грн.
Балансова вартість ГАЗ АН 4936 ІХ 
на 01.01.19р. — 552675,01*10%/2002*1104 = 30477,18 грн.
Балансова вартість бензопила Штиль 3 одиниці
на 01.01.19р. — 16026,05*10%/2002*1104 = 883,75 грн.
Загальна вартість запасних частин:
137176,51+30477,18+883,75 = 168537,44 грн.
Сума з ПДВ = 202244,93

Калькуляція
вартості послуг знесення аварійних дерев на 2020 рік

Вартість дизельного палива 193,752 тис. грн.
Вартість бензину АІ-92 96,876 тис. грн.
Матеріальні витрати на запасні частини 202,245 тис. грн.
Прямі витрати на оплату праці 347,435 тис. грн.
Нарахування 22% 76,435 тис. грн.
УСЬОГО: 916,744 тис. грн.
Накладні витрати 20% 183,348 тис. грн.
Рентабельність 12% 132,011 тис. грн.

РАЗОМ: 1232,105 тис. грн.

Відділ житлово-комунального господарства                                               І.В. Сердюк

Секретар міської ради                                                                                    Т.Ю. Каракуц



Перелік заходів Програми видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев і кущів, видалення порослі на території Лиманської
об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки, які підлягають відшкодуванню

№
п/п

Назва напрямку
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів

програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках:
Очікуваний
результат за

один рікВсього 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Видалення
аварійних,

сухостійних та
фаутних  дерев і

кущів, видалення
порослі

придбання
дизельного

палива

2020-2024
роки

КП
«Лиманський
«Зеленбуд»

Місцевий
бюджет

Лиманської
ОТГ

1070,604 193,752 203,440 213,612 224,293 235,507 6727,5 л.

2.
придбання

бензину АІ-92
2020-2024

роки

КП
«Лиманський
«Зеленбуд»

Місцевий
бюджет

Лиманської
ОТГ

535,302 96,876 101,720 106,806 112,146 117,754 3229,2 л.

3.

матеріальні
витрати

2020-2024
роки

КП
«Лиманський
«Зеленбуд»

Місцевий
бюджет

Лиманської
ОТГ

1117,531 202,245 212,357 222,975 234,124 245,830 придбання
зап. частин на
3- бензопил
/заробітна

плата  трьох
пильщиків

прямі витрати
на оплату

праці

2020-2024
роки

КП
«Лиманський
«Зеленбуд»

Місцевий
бюджет

Лиманської
ОТГ

2342,160 423,872 445,066 467,319 490,685 515,219

Всього 5065,597 916,745 962,583 1010,712 1061,248 1114,310

Накладні витрати 20% 1013,119 183,349 192,517 202,142 212,250 222,862

Рентабельність 12% 729,446 132,011 138,612 145,543 152,820 160,461

ВСЬОГО 6808,163 1232,105 1293,711 1358,397 1426,317 1497,633

Відділ житлово-комунального господарства                                                           І.В. Сердюк

Секретар міської ради                                                                                                Т.Ю. Каракуц


