ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення сесії Запорізької міської ради «Про затвердження
Програма видалення і заміни аварійних та небезпечних дерев породи тополя на
території міста Запоріжжя «Тополя 2022-2025»»
1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення.
Програма видалення і заміни аварійних та небезпечних дерев породи
тополя на території міста Запоріжжя «Тополя 2022-2025» (надалі – Програма)
направлена на оновлення зелених насаджень, забезпечення збалансованого
розвитку міської зеленої зони шляхом оновлення порід дерев з урахуванням
екологічної ситуації в місті, збільшення кількості мешканців, які страждають
хронічними алергічними та бронхіальними захворюваннями.
Дана Програма є довготривалою. Необхідність розроблення даної
Програми викликана відсутністю комплексної концепції видалення аварійних
дерев породи «тополя», сухостійних дерев та дерев, які досягли вікової межі із
послідуючою заміною їх на нові зелені насадження.
Координаторами програми є департамент з управління житловокомунальним господарством Запорізької міської ради та департамент
інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради, які здійснюють
координацію дій між виконавцями програми та контролюють її виконання,
визначають порядок взаємного інформування.
Головними розпорядниками бюджетних коштів та відповідальними
виконавцями є: департамент з управління житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради, департамент інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради, районні адміністрації Запорізької міської ради по
Дніпровському, Вознесенівському, Олександрівському, Шевченківському,
Комунарському, Хортицькому та Заводському районах.
2. Мета прийняття проєкту рішення.
На сьогоднішній день проблема видалення аварійних, сухостійних дерев та
дерев, які досягли вікової межі породи тополя на території міста Запоріжжя з
подальшою заміною їх на дерева інших порід є надзвичайно актуальною.
Враховуючи той факт, що середній вік тополь на території міста складає
понад 40-50 років, що значно перевищує їх допустимий термін експлуатації,
більше 21 000 одиниць тополь в 7 районах міста підлягає видаленню.
Враховуючи екологічну ситуацію в місті, виникає необхідність затвердження
окремої цільової програми, яка враховує окрім видалення аварійних дерев,
обов’язкову їх заміну на інші породи з метою підтримання належної кількості
зелених насаджень.
Дерева породи тополя в період цвітіння значно ускладнюють перебіг
хронічних бронхіальних захворювань, загострюють алергічні реакції при
сезонних ринітах та полінозах.
Окрім того, стан дерев є небезпечним для життя мешканців, при
несприятливих погодних умовах дерева падають, пошкоджують майно громадян,
автомобілі, окремі елементи житлових будинків. Частішають випадки судових
позовів до органів місцевого самоврядування з питання компенсації
матеріальних збитків, завданих майну мешканців внаслідок падіння тополь та
аварійних гілок. Розмір виплат з компенсації лягає на місцевий бюджет, суми
коштів значно перевищують можливі витрати та видалення одного дерева, що
веде до значного збільшення бюджетного фінансування за цими статтями.
Метою Програми є:

- попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території міста,
пов’язаних з аварійністю дерев;
- забезпечення безпеки для життя, здоров’я та цілісності майна мешканців
міста;
- запобігання аварійним відключенням повітряних ліній електропередач,
ліній зв’язку, виникнення інших аварійних ситуацій;
- уповільнення темпів розвитку хронічних алергічних та бронхіальних
захворювань мешканців міста шляхом заміни дерев породи тополя на інші види
дерев, які не викликають гострої алергічної реакції в період цвітіння, а також не
ускладнюють самопочуття при перебігу хронічних бронхіальних захворювань;
- покращення санітарного стану міста та зменшення видатків на здійснення
заходів з санітарної очистки;
- захист життя та здоров`я громадян.
3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення.
Завданням Програми є проведення комплексу заходів, направлених на
поетапне видалення 21 000 аварійних тополь у 7 районах міста протягом 4 років
з їх заміною на нові зелені насадження інших порід, безпечних для здоров’я
мешканців та з кращими експлуатаційними показниками з урахуванням
екологічної та кліматичної ситуації в місті Запоріжжя.
В результаті реалізації Програми будуть реалізовані заходи з видалення
21 000 одиниць аварійних тополь із подальшою заміною на дерева інших порід,
у т.ч.:
у 2022 році – 5 250 дерев;
у 2023 році – 5 250 дерев;
у 2024 році – 5 250 дерев;
у 2025 році – 5 250 дерев;
Ефективність виконання Програми визначається за результатами
проведення щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків
здійснення та обсягів фінансування передбачених нею заходів.
Виконання програми та підготовку відповідного звіту здійснюють:
департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької
міської ради, департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської
ради, районні адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському,
Вознесенівському, Олександрівському, Шевченківському, Комунарському,
Хортицькому та Заводському районах.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому
бюджетним законодавством України.
Ефективність виконання Програми визначається за результатами
проведення щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків
здійснення та обсягів фінансування передбачених нею заходів.
4.
Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання.
1.
Бюджетний кодекс України.
2.
Закон України «Про державні цільові програми».
3.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
4.
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
5.
Закон
України
«Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання».

6.
Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.2006р. №1045 із змінами і доповненнями
7.
Методичні рекомендації з розроблення місцевих програм розвитку
та збереження зелених насаджень, затверджених наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 23.12.2010р. №466
8. Фінансово-економічне обґрунтування.
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми видалення і заміни
аварійних та небезпечних дерев породи тополя на території міста Запоріжжя
«Тополя 2022-2025»
Обсяг
За роками виконання
Джерела фінансування фінансування, 2022
2023
2024
2025
всього
1
2
3
4
5
6
Бюджет міста, всього 319 200,000 79 800,000 79 800,000 79 800,000 79 800,000
в тому числі:
власні надходження
бюджетних установ
Державний бюджет
Обласний бюджет
Інші джерела**
Усього
319 200,000 79 800,000 79 800,000 79 800,000 79 800,000

Голова депутатської фракції
«СЛУГА НАРОДУ»

Регіна ХАРЧЕНКО

