
                                                                                                                                                

                                                                                                        ПРОЕКТ  

 

Третя сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 25 грудня 2015 р.                                                                                                                            

№________ 

 

м.Знам’янка 

 

                                                                                                       Проект рішення виносить                                                                                

                                                                                                       депутат міської ради С.Лєвінте 

        

 

 

Про затвердження Програми з утримання 

та розвитку парків культури та відпочинку  

м. Знам’янки на 2016-2017 рр. 

               

           З метою організації активного відпочинку та розваг, задоволення культурних 

запитів різноманітних груп населення , створення умов для відновлення фізичних, 

духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля, розвитку художньої та 

технічної творчості, виховання екологічної культури, виконання Основ 

законодавства України “Про культуру”, керуючись ст.91 Бюджетного кодексу 

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

рада ухвалила: 

1. Затвердити Програму з утримання та розвитку парків культури та 

відпочинку м. Знам’янка на 2015-2017 роки (додається) 

2. Створити КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Знам’янка» 

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на  секретаря ради (заступника голови 

ради 

 

 

Голова рада                                                                                            Філіпенко С.І. 

 

 

 

 



І. Мета та основні завдання Програми 

 

1. Основною метою Програми з утримання та розвитку парків культури та 

відпочинку на 2016-2017 роки (далі – Програма), як основного програмного 

документу реалізації умов розвитку паркової культури на наступні два роки є: 

Початок роботи із збереження, утримання та корінного відновлення парків 

міста, подальшого розвитку та удосконалення соціально- культурної діяльності 

парків культури та відпочинку, як найбільш масових та демократичних осередків 

реалізації державної політики по задоволенню, формуванню та розвитку 

зростаючих культурних потреб населення в умовах природного середовища;  
створення найбільш сприятливих умов для організації дозвілля, відпочинку 

широких верств населення, глибокого емоційного сприйняття відвідувачами 

духовних цінностей, забезпеченні внутрішнього психологічного комфорту, 

духовної та емоційної гармонії стану людини та навколишнього середовища, 

створення умов для усіх категорій населення користуватися парковими послугами;  
            розробка концепції розвитку парків міста відповідно до вимог сучасних 

умов розвитку суспільства та винесення на загальне обговорення мешканців міста у 

всіх засобах масової інформації. 

ІІ. Нормативно-правова база Програми 

 

1. Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання 

Закону України “Про культуру”, Державної програми “Культура. Просвітництво. 

Дозвілля”, “Основних положень концепції державної програми розвитку парків 

культури та відпочинку в Україні”, “Положення про державний парк культури та 

відпочинку, міський сквер та зоопарк”, міської Програми розвитку культури і 

туризму.  
 

2. Програма розвитку та утримання парків культури та відпочинку на 

2016-2017 роки становить собою систему заходів щодо вирішення загальних 

проблем у сфері культурної політики міста.  
 

ІІІ. Культурно-дозвільна та спортивно-оздоровча робота 

 

1. З метою створення умов для відновлення фізичних та духовних сил 

відвідувачів, задоволення потреб населення у різноманітних видах культурної 

діяльності, виявленню та реалізації творчих здібностей, естетичних смаків 

відвідувачів, пропоганди екологічної культури, стимулювання до імпровізації, 

фантазії та пробудження позитивних емоцій планується:  
             підготовка та проведення культурно-освітних, театрально-видовищних та 

спортивно оздоровчих заходів; 

              театралізовані вистави, вечори, концерти, бали, вечори - вогники, вечори 

відпочинку молоді та людей старшого віку, шоу-програми, гуморини, конкурси, 

фестивалі, дискотеки;  
концерти самодіяльних та професійних колективів міста, духових оркестрів, 

оркестрів народних інструментів, музичних ансамблів та груп;  
дитячі свята, конкурси дитячого малюнка, карнавали;  

виставки-продажу товарів живопису, скульптури, графіки, декоративно-

прикладного мистецтва, сувенірів,книг, квітів;  

святкування державних, народних та професійних свят;  

народні гуляння, ярмарки;  

тематичні вечори, концерти та програми; 



малі спартакіади для дітей, змагання серед відвідувачів з настільного 

тенісу, шашок, шахів та інших видів спорту.  
організація роботи:  
спортивних майданчиків для катання на роликах, скейтах та велосипедах в 

парку ім. Шевченка, ім. Леніна;  
спортивних майданчиків класу “ВоркАут” в парку ім. Шевченко  
проводення інформаційної діяльністі: випуск рекламної продукції. 

 
                                                   згідно з окремим планом;                                    

                                                    Комунальне підприємство               

                                                  “Об’єднання парків культури та відпочинку” 
 

2. Створення та розвиток культурно-дозвіллевої та спортивно-оздоровчої 

бази. 

 

                                                   комунальне підприємство “Об’єднання   

                                                   парків культури та відпочинку” 

 
IV. Благоустрій території парків, утримання зеленого 

господарства 

 

       В умовах зростаючої екологічної кризи парки залишаються особливими 

природними осередками, що спроможні поліпшувати санітарно-гігієнічний стан 

навколишнього середовища, створювати сприятливий мікроклімат для повноцінної 

життєдіяльності людини. 

       З метою раціонального природокористування, екологічного виховання, 

підвищення екологічної культури широких верств населення, створення 

привабливого природного середовища для активного та пасивного відпочинку 

відвідувачів необхідно провести ряд архітектурно- ландшафтних заходів для 

збереження, утримання та ландшафтної реконструкції територіі парків: 
 

1. Розпочаток капітального ремонту зеленого господарства у парку  ім. 

Шевченка.  
                                                               комунальне підприємство “Об’єднання парків  

                                                               культури та відпочинку 

 

2. Розпочаток роботи з капітального ремонту зеленого господарства на 

окремих ділянках парку ім. Леніна  
                                                      комунальне підприємство “Об’єднання   

                                                      парків культури та відпочинку” 

 
3. Розпочаток роботи з капітального ремонту алей та доріжок в парку ім. 

Шевченка, під’їзної дороги (вул.. Рози Люксембург) до парку ім..Шевченка. 

Створення місць для паркування в парку ім. Шевченка  
                                                      комунальне підприємство “Об’єднання   

                                                      парків культури та відпочинку” 

 
4. Розпочаток інвентаризації зеленого господарства та земельних ділянок, на 

яких розташовані парки; проведенння технічної інвентаризації об'єктів 

нерухомості; отримання Державного акта на право постійного користування 

землею та паспортів парків. 

 



                                                      комунальне підприємство “Об’єднання                

                                                      парків культури та відпочинку”,   

                                                      комунальне підприємство  
                                                    “Бюро технічної інвентаризації“ 
 

5. Розпочаток робіт з розробки генерального плану розвитку парків. 

 

                                                      комунальне підприємство “Об’єднання  

                                                      парків культури та відпочинку”,  

                                                      комунальне підприємство  

                                                     “Архітектура і Кадастр” 

 
6. Розробка проекту ландшафтної реконструкціїї території парків. 

 

                                                      комунальне підприємство “Об’єднання  

                                                      парків культури та відпочинку”,  

                                                      комунальне підприємство  

                                                     “Архітектура і Кадастр” 
 
 
 

7. Виконання робіт з поточного утримання зеленого господарства та 

благоустрою території парків:  
забезпеченн висадки квітників та клумб, збереження та належний догляд за 

насадженнями, квітниками, клумбами, газонами;  
вживання протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками 

та хворобами зелених насаджень;  
видалення сухостійких дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних 

гілок;  

заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також садіння нових 

дерев і кущів;  
знешкодження карантинних та шкідливих для здоров’я відвідувачів рослин; 

прибирання території від сміття;  

проведення опорядження доріжок і стежок для занять спортивною ходьбою, 

велосипедних прогулянок, затишних куточків природи. 

 

                                                      комунальне підприємство “Об’єднання  

                                                      парків культури та відпочинку” 

 
8. Придбання транспортних та інших засобів для благоустрою та утримання 

території парків. 

 

                                                      комунальне підприємство “Об’єднання  

                                                      парків культури та відпочинку” 

 
 

V. Матеріально-технічна база 

 

Рівень роботи кожного парку знаходиться у прямій залежності від стану 

його матеріально-технічної бази. Матеріально-технічна база парку ім. Леніна 

(атракціони, об’єкти дозвілля та інші споруди) не відповідає сучасним вимогам. 

Деякі об’єкти знаходяться в критичному стані. Матеріально-технічна база парку ім. 



Шевченка взагалі відсутня.   
Для призупинення руйнації і збереження парків міста та їх подальшого 

розвитку необхідно виконати заходи щодо матеріально-технічного забезпечення 

парків новітніми технологіями, сучасним устаткуванням з урахуванням світового 

досвіду створення культурно-рекреаційних центрів: 
 

1. Виконання до відкриття сезону 2016 року поточних та капітальних 

ремонтів окремих вузлів та систем всіх атракціонів в парку ім. Леніна, а також 

проведення контрольних випробувань в різних режимах роботи.  
                                                         

                                                      комунальне підприємство “Об’єднання  

                                                      парків культури та відпочинку” 

 
2. Розпочаток робіт з реконструкції літніх кінотеатрів у парках ім. 

Шевченка, ім. Леніна  
                                                       комунальне підприємство “Обєднання  

                                                       парків культури та відпочинку” 

 
 

3. Проведення в кінці року після сезонну ревізію всіх атракціонів, дитячих 

гойдалок та автоматів з оформленням відповідної документації. 

 
                                                      комунальне підприємство “Об’єднання  

                                                      парків культури та відпочинку” 

 
4. Створення 2 ігрових майданчиків для дітей та майданчика для активного 

відпочинку дорослих у парку ім. Шевченка, проведення робіт з реконструкції 

діючих ігрових майданчиків для дітей у парку ім. Леніна.  
 
                                                      комунальне підприємство “Об’єднання  

                                                      парків культури та відпочинку” 

 
5. Будівництво центрального входу в парк ім. Шевченка, центральної алеї.  

                                                      комунальне підприємство “Об’єднання   

                                                      парків культури та відпочинку” 

 
6. Розробка технічної документації з реконструкції та капітального ремонту 

танцювального майданчика та літньої естради в парку ім. Леніна, ім. Шевченка. 

Розпочаток робіт. 

                                                       комунальне підприємство “Об’єднання  

                                                       парків культури та відпочинку” 

        

         7.Розпочаток робіт з капітального ремонту окремих ділянок ліній 

електропередач, систем зовнішнього освітлення та ілюмінації у парках міста. 
 
                                                         комунальне підприємство “Об’єднання 

                                                         парків культури та відпочинку” 

 
 
       8. Створення спортивних майданчиків для катання на роликах, скейтах, 

велосипедні доріжки в парках ім. Шевченка, ім. Леніна. 

 



                                                      комунальне підприємство “Об’єднання   

                                                      парків культури та відпочинку” 

 
       9. Розпочаток роботи із створення в парку ім. Шевченка мотузкового парку.   

  

                                           комунальне підприємство “Об’єднання парків   

                                           культури та відпочинку” 

 

      10. Розпочаток роботи майданчиків для велотріалу та памп-треку. 

  

 

VI. Кадрове забезпечення 

 

Зміни, що сталися в житті країни, спонукали до перебудови роботи парків 

на нових соціально-економічних засадах, привели до необхідності створення 

науково обгрунтованної цільової програми навчання (підготовки і перепідготовки) 

спеціалістів, персоналу для обслуговування сфери культурного відпочинку та 

дозвілля.  
Професійний рівень працівників парків відстає від сучасних вимог. Причина такого 

стану у відсутності системи підготовки фахівців паркової сфери, низькій 

пристижності праці, де заробітна плата одна із найнижчих у культурно-освітній 

галузі. 

Враховуючи досвід розвинених країн світу у паркобудівництві, настала 

потреба у таких фахівцях, як:  
фахівці паркової сфери, що мають спеціальність “культурно-освітній 

працівник”;  

паркологи (культурно-дозвільної та природоохоронної діяльності), що 

розробляють цільові програми, моделі перспективи розвитку парків і 

об’єктів дозвілля;  

спеціалісти у галузі ландшафтної архітектури, садово-паркового 

господарства;  

фахівці середньої ланки – адміністратори, інструктори, координатори; 

кваліфіковані робітники із благоустрою та озеленення. 

 

VII. Ресурсне забезпечення 

 

Фінансування виконання Програми здійснюється за рахунок: 

цільового фінансування в межах асигнувань, передбачених у місцевому 

бюджеті; 

коштів від госпрозрахункової діяльності підприємства; 

інших джерел, не заборонених діючим законодавством; 
 

Подальше нарощування бюджетної підтримки розвитку парків культури та 

відпочинку є необхідним, проте оптимальним розглядається поєднання 

консервативного бюджетного та підприємницького підходів для створення системи 

різноманітних і гнучких інструментів підтримки розвитку парків – через бюджет, 

податкові пільги, заохочення меценатства та інвестицій.  
Виконання всіх запланованих заходів здійснюється згідно з кошторисом до 

Програми утримання та розвитку парків (додається ). 
 

 



VIII. Оцінка ефективності Програми 

 

Головний соціальний ефект Програми полягатиме в наближенні до 

європейських стандартів ставлення до розвитку паркової культури, забезпеченні її 

належного збереження та збалансованого використання на основі інвестицій, 

упровадженні новітніх технологій та світового досвіду у створенні культурно-

реакційних центрів із високими функціональними та естетичними якостями.  
Комплексна програма основних напрямків розвитку української культури в 

Україні передбачає модернізацію мережі культурно-освітніх закладів, поліпшення 

умов проведення дозвілля широких верств населення. Упровадження нових 

економічних відносин, різних форм власності вимагає суттєвого вдосконалення 

роботи парків культури та відпочинку, проведення їхньої діяльності у 

відповідальність із сучасними організаційними та економічними нормами.  
Виконання Програми сприятиме здійсненню позитивних зрушень у сфері 

культурного життя міста, виявленню і реалізації творчих здібностей, естетичних 

смаків відвідувачів, формуванню у них екологічної культури, культури поведінки, 

а також у розширенні і підвищенні якості послуг, задоволенню потреб населення у 

індивідуальному, колективному і сімейному відпочинку на природі. 

 

Голова ради                                                                                          Філіпенко С.І. 

 



 
 
 
 
                                                                                                                                                       Додаток до Програми утримання   

                                                                                                                                                       та розвитку парків культури та   

                                                                                                                                                       відпочинку м. Знам'янка на 2016-2017 роки  
розділ VII  

 

КОШТОРИС 

                                                                                              на проведення заходів виконання Програми 

 

№        

п/п Найменування заходів термін Всього витрат  В тому числі  

  виконання (тис.грн.) за рахунок коштів  за рахунок за рахунок 

    КП «Об’єднання  Місцевого Обласного 

    парків культури та  Бюджету Бюджету 

    відпочинку»    

        

1 2 3 4 5  6 7 

1. Культурно-дозвільна та       

 спортивно-оздоровча робота       

2. Капітальний ремонт зеленого 2016-2017рр     500,0    500,0 

 господарства       

3. Розробка проектно-кошторисної       

 документації з реконструкції та      2016 р.      200,0          200,0 

 капітального ремонту зелених       

 насаджень у парках ім. Шевченка та       

 ім. Леніна       

 Капітальний ремонт алей, 2016-2017     400.0         400,0 

4. доріжок, під’їздної дороги, місць       

 для паркування       

1 2 3 4 5  6 7 



 

5. Інвентаризація та паспортизація     2016 р. 69,4 69,4       

 зеленого господарства, отримання          

 проекту ландшафтної          

 реконструкції парків          

6. Інвентаризація земельних ділянок,  85,6    85,6    

 отримання Державного акту,      2016 р.         

 технічна інвентаризація об’єктів          

 Нерухомості          

7. Поточне утримання зеленого 2016-2017 480,0 180,0   300,0    

 господарства та території парків          

8. 
Придбання транспортних та інших 
засобів для благоустрою території 2016-2017 231,2    231,2    

  парків          

9. Реконструкція літніх кінотеатрів у  450,0     450,0   

 парках ім. Шевченка та ім. Леніна 2016-2017 рр         

           

            



 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Створення нових та реконструкція  150,0 50,0  100,0 

 діючих ігрових майданчиків для 2016-2017 рр     

 дітей      

11. Побудова центрального входу  170,2 70,0 100,2  

 

 у парк ім. Шевченка, центральної 

алеї Танцювального майданчика       2017р     

 та літньої естради      

       

12. Роботи із створення  482,4   482,4 

 сучасних туалетів в парках ім. 2016-2017 рр     

 Шевченка та ім. Леніна      

13. Капітальний ремонт окремих діля-  332,6 29,2  303,4 

 нок ліній електропередач, 2016-2017 рр     

 освітлення, ілюмінації      



 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Створення майданчиків класу  250,5 50,5    200,0 

 “ВоркАут”, для катання на  2016-2017 рр     

 роликах, скейтах, велосипедні      

 

доріжки у парку ім. Шевченка 

      

       

15. Створення мотузкового парку у     2016 р. 70,0   70,0 

 парку ім. Шевченка      

16. 

Створення  майданчиків для 

велотріалу та памп-треку.     2016 р.          45,0                45,0 

 ВСЬОГО:  3916,9 449,1 717 2750,8 
 
 
 
 

 

          

 

 

                                 Голова  ради              Філіпенко С.І 

 


	page17
	page19
	page21
	page23

