
 
УКРАЇНА 

ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьомого демократичного скликання 

(четверта сесія) 

РІШЕННЯ 

25 грудня 2015 року        № 57/4-2015 

Про місцеві (регіональні) 

програми Зарічненської селищної 

ради на 2016 рік 

Відповідно до пункту 3 статті 82 Бюджетного кодексу України, керуючись 

пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, за погодженням з постійними комісіями Зарічненської селищної ради, 

Зарічненська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити на 2016 рік наступні місцеві (регіональні) програми: 

1.1. Програма із благоустрою населених пунктів Зарічненської селищної 

ради (додаток 1). 

1.2. Програма із виготовлення технічної документації з землеустрою 

(додаток 2). 

1.3. Програма із розвитку культури та мистецтва на території 

Зарічненської селищної ради (додаток 3). 

1.4. Програма соціального захисту населення (додаток 4). 

1.5. Програма із утримання доріг населених пунктів Зарічненської 

селищної ради (додаток 5). 

1.6. Програма із розвитку фізичної культури та спорту на території 

Зарічненської селищної ради (додаток 6). 

1.7. Програма із розвитку лісового господарства на території 

Зарічненської селищної ради (додаток 7). 

1.8. Програма із утримання  внутрігосподарської меліоративної сітки 

(додаток 8). 

1.9. Програма із охорони навколишнього природного середовища 

(додаток 9). 

схвалені рішенням виконкому селищної ради від 24 грудня 2015 року № 131. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Зарічненської селищної ради, голову та секретаря Зарічненської селищної ради, 

заступника голови Зарічненської селищної ради з питань діяльності виконавчих 

органів ради та працівників ради відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. 

Селищний голова      В. Ломако 



Додаток 1 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25.12.2015 року № 57/4-2015 

ПРОГРАМА 

із благоустрою населених пунктів Зарічненської селищної ради 

Благоустрій населених пунктів Зарічненської селищної ради є складовою 

частиною забезпечення прав громадян на проживання в екологічно чистому 

середовищі, користування всіма належними послугами. Належний санітарний 

стан підтримують всі підприємства, організації та населення. Щорічно 

розробляються заходи по благоустрою. 

Програма розроблена відповідно до статей 26, 30 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про благоустрій населених 

пунктів”. 

Мета програми: 

1. Виконання вимог законодавства щодо чистоти і проживання 

населення в належних санітарних умовах, забезпечення санітарно - екологічної 

безпеки на території селищної ради. 

2. Запобігання, щодо зменшення інфекційних захворювань серед 

населення. 

3. Раціональне використання бюджетних коштів. 

Основні завдання програми: 

1. Забезпечення належного санітарного стану в населених пунктах 

Зарічненської селищної ради, озеленення, видалення аварійних дерев, обрізання 

крон дерев, кущів, скошування трави, утримання доріг в необхідному санітарному 

стані, нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків, 

благоустрій пам’ятників та кладовищ, своєчасне проведення робіт по вивезенню 

твердих побутових відходів, впорядкування полігону твердих побутових відходів, 

очистка дна річки Стир. 

2. Створення умов для підвищення та покращення життєвого рівня 

населення, оплата використаної електроенергії із вуличного освітлення. 

Очікувані результати програми: 

1. Створити умови для населення проживати в чистоті, не допускати 

забруднення навколишнього середовища. 

2. Покращення санітарного стану населених пунктів Зарічненської 

селищної ради та культури поведінки населення. 

3. Дотримання норм експлуатації полігону твердих побутових відходів. 

Заходи: 

Затвердити в бюджеті Зарічненської селищної ради видатки у 2016 році на 

фінансування даної програми в сумі 551 542,00 грн. з них на: 

- оплату праці працівників із благоустрою  175 000,00 грн.; 

- нарахування на заробітну плату 65 000,00 грн.; 

- банківські послуги 888,00 грн.; 



- оплата електроенергії (вуличне освітлення) 24 000,00 грн.; 

- оплата транспортних послуг 77 500,00 грн.; 

- оплата транспортних послуг по вивозу сміття від кладовищ 7 000,00 грн.; 

- придбання воріт для кладовищ смт Зарічне  5 000,00 грн.; 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, квіткової 

продукції та квітів – 28 000,00 грн.; 

- утримання полігону твердих побутових відходів – 20 000,00 грн.; 

- нанесення вуличної розмітки – 20 000,00 грн.; 

- встановлення дорожніх знаків та обмежувачів швидкості (лежачих 

поліцейських) – 12 000,00 грн.; 

- Придбання   обмежувачів   швидкості    (лежачих    поліцейських)   –     

10 000,00грн.; 

- придбання лампочок для вуличного освітлення – 12 000,00 грн.; 

- зрізання аварійних дерев, обрізка крон дерев – 25 000 ,00 грн.; 

- придбання  дорожніх знаків 12 000,00 грн.; 

- утримання електромереж – 6 554,00 грн.; 

- очистка дна р.Стир – 1 100,00 грн.; 

- ліквідація стихійних сміття звалищ  30 500,00 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

будівництва вуличного освітлення по вул. Піщаницька с. Іванчиці,                          

вул. Центральна в с. Чернин., вул. Харковця та Крижова в смт Зарічне – 20 000,00 

грн 

Виконавці: 

1. Виконавчий апарат Зарічненської селищної ради, КП “Добробут”, 

Зарічненське управління водного господарства, підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності та населення в межах визначених 

заходами з благоустрою на 2016 рік. 

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 



Додаток 2 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25.12.2015 року № 57/4-2015 

ПРОГРАМА 

із виготовлення технічної документації з землеустрою 

Програма розроблена відповідно до статті 26, Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

Мета програми: 

1. Виконання вимог земельного законодавства. 

2. Раціональне використання бюджетних коштів. 

Основні завдання: 

1. Виготовити проекту зонування с.Чернин. 

2. Виготовити проектів із зміни меж населених пунктів Зарічненської селищної 

ради. 

3. Виготовити проекту землеустрою скверу в смт Зарічне. 

4. Виготовити проекту землеустрою з відчуження земельної ділянки по вул. 

Ватутіна. 

5. Виготовити проектів землеустрою дитячих дошкільних закладах  “Сонечко” 

та “Струмочок”. 

6. Провести експертної оцінки з відчуження земельної ділянки по вул. 

Ватутіна. 

Очікувані результати програми: 

1. Створення привабливого інвестиційного клімату. 

2. Закріплення за Зарічненської селищною радою земельних ділянок під 

комунальними об’єктами. 

3. Виділення земельних ділянок під забудову, що на даний час перебувають за 

межами населених пунктів 

Заходи: 

Затвердити в бюджеті Зарічненської селищної ради видатки у 2016 році на 

фінансування даної програми в сумі – 108 000.грн. з них: 

- Виготовлення проектів землеустрою дитячих дошкільних закладах  “Сонечко” 

та “Струмочок” – 6 000,00 грн; 

- Виготовлення проекту землеустрою з відчуження земельної ділянки по вул. 

Ватутіна – 3 500,00 грн; 

- Проведення експертної оцінки з відчуження земельної ділянки по вул. Ватутіна 

– 5 000,00 грн; 

- Виготовлення проекту землеустрою скверу в смт Зарічне – 3 500,00 грн; 

- Виготовлення проекту зонування с.Чернин – 10 000,00 грн; 

- Виготовлення проектів із зміни меж населених пунктів Зарічненської селищної 

ради – 80 000,00 грн. 

Виконавці: 

1 Виконавчий апарат Зарічненської селищної ради, проектні організації 

незалежно від форми власності 

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 



Додаток 3 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25.12.2015 року № 57/4-2015 

ПРОГРАМА 

 із розвитку культури та мистецтва на території Зарічненської селищної ради 

Розвиток культури та мистецтва є складовою частиною забезпечення 

реалізації прав громадян на вільний і всебічний розвиток їх особистості. Програма 

розроблена відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Закону України “Про культуру”. 

Мета програми: 

1. Виконання вимог законодавства щодо створення умов для розвитку 

культури, сприяння відродження осередків традиційної народної творчості, дозвілля 

молоді. 

2. Підвищення культурного рівня населення на території селищної ради. 

3. Раціональне використання бюджетних коштів. 

Основні завдання: 

1. Забезпечення публікації нормативних актів та оголошень Зарічненської 

селищної ради. 

2. Забезпечення прав людини на вільний і всебічний розвиток її 

особистості. 

3. Створення належних умов  для розвитку культури, духовності, 

мистецтва, народної творчості . 

Очікувані результати програми: 

1. Створити умови населенню селищної ради для вільного і всебічного 

розвитку їх особистості. 

2. Підняти культурно освітній  рівень населення селищної ради. 

3. Створити мережу культурно-дозвільних закладів, клубів за інтересами, 

умов для розвитку мистецтва, засади для патріотичного виховання молоді. 

Заходи: 

Затвердити в бюджеті Зарічненської селищної ради видатки у 2016 році на 

фінансування даної програми в сумі  – 24 400,00 грн з них на 

- Придбання товарно-матеріальних цінностей при відзначенні свят, 

пам’ятних дат – 14 000,00 грн.; 

- Забезпечення публікації нормативних актів та оголошень Зарічненської 

селищної ради – 4 500,00грн. 

- Транспортні послуги по встановленню та демонтажу новорічної ялинки 

5 900,00 грн. 

Виконавці: 

Виконавчий апарат Зарічненської селищної ради, комунальне підприємство 

“Добробут”, районна газета “Полісся”, Культурно - дозвіллеві комплекси селища. 

Секретар Зарічненської 

селищної ради      Н.Пронькіна 



Додаток 4 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25.12.2015 року № 57/4-2015 

 

ПРОГРАМА 

соціального захисту населення 

Мета програми: 

Надавати допомогу соціально-незахищеним верствам населення щодо 

подолання наслідків хвороб, пов’язаних з аварією на ЧАЕС, іншими 

захворюваннями, на поховання померлих, які до дня смерті ніде не працювали. 

Програма розроблена відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, частини 3 статті 13 Закону України “Основи 

законодавства України про охорону здоров’я”, Постанови Кабінету міністрів 

України від 31.01.2007 року №99 “Про затвердження Порядку надання допомоги 

на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого”. 

Основні завдання програми: 

1. Допомога малозахищеним верствам населення, вирішення їх нагальних 

питань пов’язаних з лікуванням. 

2. Допомога на поховання родичам, виконавцю волевиявлення померлого 

або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, який до дня смерті ніде не 

працював. 

Очікувані результати програми: 

1. Підтримка малозахищених верств населення. 

2. Надання матеріальної допомоги на поховання. 

Заходи: 

Затвердити в бюджеті Зарічненської селищної ради видатки у 2016 році на 

фінансування даної програми в сумі – 23 560,00 грн. в тому числі для надання 

населенню матеріальної допомоги на лікування та поховання – 23 560,00 грн. 

Виконавці: 

Виконавчий комітет Зарічненської селищної ради. 

 

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 



Додаток 5 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25.12.2015 року № 57/4-2015 

ПРОГРАМА 

із утримання доріг населених пунктів Зарічненської селищної ради 

Зарічненська селищна рада проводить ремонт доріг з твердим та ґрунтовим 

покриттям смт Зарічного, с.Іванчиці, с.Чернин за рахунок власних коштів. Іншим 

джерелом фінансування поточного ремонту доріг з твердим  та ґрунтовим 

покриттям є кошти обласного бюджету. Програма розроблена відповідно до статті 

26, 30, 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону 

України “Про автомобільні дороги”. 

Мета програми: 

1. Виконання вимог законодавства України щодо забезпечення 

належного утримання і експлуатації доріг на території Зарічненської селищної 

ради. 

Основні завдання: 

1. Проведення поточного ремонту доріг населених пунктів Зарічненської 

селищної ради 

2. Забезпечення зимового утримання доріг населених пунктів 

Зарічненської селищної ради 

3. Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального 

ремонту доріг (білощебеневе покриття) по вулицях населених пунктів 

Зарічненської селищної ради: Красноберезинська, Ковпака, Залізнична, 

І.Трифонова, Садова, Польова, У.Соколовської, Привокзальна, провулок 

Д.Галицького, в с.Іванчиці вул.Піщаницька 

4. Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття) по 

вулицях населених пунктів Зарічненської селищної ради: Красноберезинська, 

Ковпака, Залізнична, І.Трифонова, Садова, Польова, Привокзальна, провулок 

Д.Галицького, вул.. У.Соколовської в с.Іванчиці вул.Піщаницька 

5. Виготовлення проекно-кошторисної документації із капітального 

ремонту зливової каналізації по вул.Фестивальна та Ковпака 

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт доріг з твердим покриттям (вул. Партизанська) 

7. Виготовлення проекту на будівництво понтонного моста через р Стир в 

с.Іванчиці. 

Очікувані результати програми: 

1. Забезпечення належного  ремонту доріг та тротуарів, на території 

Зарічненської селищної ради. 

2. Забезпечення необхідного рівня безпеки руху на дорогах. 

Заходи: 

Затвердити в бюджеті Зарічненської селищної ради видатки у 2016 році на 

фінансування даної програми в сумі – 1 675 000,00 грн., з них: 

 - Проведення поточного ремонту доріг населених пунктів Зарічненської 



селищної ради – 155 000 грн. 

- Забезпечення зимового утримання доріг населених пунктів Зарічненської 

селищної ради – 25 000 грн. 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального 

ремонту доріг (білощебеневе покриття) по вулицям смт.Зарічне – 

Красноберезинська, Ковпака, Залізнична, І.Трифонова, Садова, Польова, 

У.Соколовської, Привокзальна, провулок Д.Галицького, в с.Іванчиці 

вул.Піщаницька 30 000 грн. 

- Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття) по 

вулиць смт Зарічне – Красноберезинська, Ковпака, Залізнична, І.Трифонова, 

Садова, Польова, Привокзальна, провулок Д.Галицького,вул.. У.Соколовської в 

с.Іванчиці вул.Піщаницька – 1 430 000 грн. 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації із капітального 

ремонту зливової каналізації по вул.Фестивальна та вул. Ковпака – 15 000 грн. 

- Виготовлення проектно-кощторисної документації на будівництво 

понтонного моста через р Стир в с.Іванчиці – 20 000,00 грн. 

Виконавці: 

Виконавчий апарат Зарічненської селищної ради, проектні організації 

незалежно від форми власності, комунальне підприємство “Добробут”, інші 

підприємства та організації незалежно від форми власності  

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 



Додаток 6 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25.12.2015 року № 57/4-2015 

ПРОГРАМА 

із розвитку фізичної культури та спорту на території Зарічненської 

селищної ради 

Всебічний розвиток людини, в т.ч. в галузі фізкультури та спорту, одне із 

головних завдань органів місцевого самоврядування. Програма розроблена 

відповідно до статті 26, 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Указу Президента України №1505/2005 від 21.10.2005 року “Про 

національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”. 

Мета програми: 

1. Виконання вимог законодавства щодо створення умов для розвитку 

фізичної культури та спорту. 

2. Залучення населення Зарічненської селищної ради до занять 

фізкультурою участі їх у спортивних заходах. 

3. Раціональне використання бюджетних коштів. 

Основні завдання: 

1. Забезпечення участі збірних команд Зарічненської селищної ради в 

районних та обласних змаганнях, спартакіадах, турнірах  

Очікувані результати програми: 

1. Створити умови населенню селищної ради для вільного і всебічного 

розвитку їх особистості. 

2. Підняти спортивний рівень населення селищної ради. 

3. Створити мережу спортивних осередків молоді. 

Заходи: 

Затвердити в бюджеті Зарічненської селищної ради видатки у 2016 році на 

фінансування даної програми в сумі – 5 000,00 грн., в тому числі  видатки на 

участь збірних команд Зарічненської селищної ради в районних та обласних 

змаганнях, спартакіадах, турнірах, харчування фізкультурно-спортивних 

колективів – 5 000,00 тис.грн. 

Виконавці: 

Виконавчий апарат Зарічненської селищної ради 

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 



Додаток 7 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25.12.2015 року № 57/4-2015 

ПРОГРАМА 

із розвитку лісового господарства на території Зарічненської 

селищної ради 

Ліси навколо населених пунктів Зарічненської селищної ради це місце 

відпочинку для населення, де є можливість зібрати гриби та ягоди, що є для нього 

фінансовою підтримкою. Також ліси це природній фільтр повітря, що особливо 

важливо в нашій чорнобильській зоні. Програма розроблена відповідно до статті 

26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Метою програми: 

1. Виконання вимог чинного законодавства щодо повернення 50% 

лісового доходу на рахунок господарств, що проводять вирощування лісів. 

Основними завданнями: 

1. Передбачення в бюджеті коштів на повернення 50% лісового доходу на 

рахунок господарств, що проводять вирощування лісів. 

Очікувані результати програми: 

1. Використання коштів господарствами, що проводять вирощування лісів 

на їх відновлення. 

2. Забезпечення прав людини на проживання в екологічно більш чистому 

середовищі. 

3. Можливість відпочинку  населення в прилеглих до населених пунктах 

нових насадженнях. 

Заходи: 

Затвердити в бюджеті Зарічненської селищної ради видатки у 2016 році на 

фінансування даної програми в сумі – 6 000,00 грн., в тому числі для повернення 

50% лісового доходу в сумі – 6 000 грн. 

Виконавці: 

Виконавчий апарат Зарічненської селищної ради 

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 



Додаток 8 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25.12.2015 року № 57/4-2015 

ПРОГРАМА 

із утримання  внутрігосподарської меліоративної сітки 

Належний стан міжгосподарських меліоративних систем підтримує 

Зарічненське управління водного господарства. Внутрігосподарська сітка даних 

систем перебуває на балансі Зарічненської селищної ради, яку потрібно 

утримувати в належному стані. Програма розроблена відповідно до статті 26, 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Мета програми: 

1. Підтримання внутрігосподарської меліоративної сітки в належному 

технічному стані. 

2. Технічне обслуговування внутрігосподарської меліоративної мережі. 

3. Регулювання водно режиму меліорованих земель. 

4. Раціональне використання бюджетних коштів. 

Основні завдання програми: 

1. Виконання робіт із технічного обслуговування внутрігосподарської 

меліоративної мережі. 

Очікувані результати програми: 

1. Часткове підтримання внутрігосподарської меліоративної сітки в 

належному технічному стані. 

Заходи: 

Затвердити в бюджеті Зарічненської селищної ради видатки у 2016 році на 

фінансування даної програми в сумі – 2 000,00 грн. в тому числі на виконання 

робіт із технічного обслуговування внутрігосподарської меліоративної мережі – 

2 000,00 грн. 

 

Виконавці: 

Виконавчий апарат Зарічненської селищної ради, комунальне 

підприємство “Добробут”, управління водного господарства 

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 



Додаток 9 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25.12.2015 року № 57/4-2015 

ПРОГРАМА 

із охорони навколишнього природного середовища 

Програма розроблена в зв’язку з необхідністю вивезення побутових 

відходів з прибережних смуг річки Стир. Програма розроблена відповідно до 

статтей 26, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону 

України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1147 “Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”. 

Мета програми: 

1. Виконання вимог законодавства щодо чистоти і проживання населення 

в належних санітарних умовах, забезпечення належної санітарно-екологічної 

безпеки на території селищної ради. 

2. Раціональне використання бюджетних коштів з фонду охорони 

навколишнього природного середовища. 

Основні завдання програми: 

1. Забезпечення вивезення твердих побутових відходів з прибережних 

смуг річки Стир 

Виконання програми дасть можливість: 

1. Створити умови для населення проживати в чистоті, не допускати 

забруднення навколишнього середовища. Зменшення забруднення поверхневих 

вод, недопущення попадання в ґрунтові води забруднюючих речовин та 

покращення санітарно-екологічного стану населених пунктів. 

Заходи: 

Затвердити в бюджеті Зарічненської селищної ради видатки у 2016 році на 

фінансування даної програми в сумі – 18 431,00 грн. в тому числі Забезпечення 

вивезення твердих побутових відходів з прибережних смуг річки Стир – 18 431,00 

грн. 

Виконавці: 

Виконавчий апарат Зарічненської селищної ради, комунальне підприємство 

“Добробут”, інші підприємства та організації незалежно від форми власності  

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 


