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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра МБГ
З середини 80-х років в країні відбулася зміна економічного укладу, управлінський
механізм зазнав деградацію: втрата керованості країною, взагалі, і соціально - економічними
процесами, зокрема. Тим самим змінилися вимоги до якості життя і навколишньому
середовищу.
Таким чином, актуальність теми дипломної роботи на сьогоднішній день посилюється
відсутністю достатньо комплексного підходу в сфері благоустрою та озеленення міського
господарства. Крім цього, починаючи з 1981 р, як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі,
немає офіційних публікацій, що відображають всю багатофункціональність сфери
благоустрою та озеленення. Сучасні публікації, найчастіше, присвячені лише констатації
поточного стану справ, основний акцент робиться на зовнішньому вигляді міста. А то, що
фактичні показники далекі від нормативів - про це мало хто замислюється.
Основне завдання органів влади місцевого самоврядування, для забезпечення
довгострокового сталого розвитку, полягає в тому, щоб скласти оптимальну програму
роботи, яка змогла б виключити з власної ланцюга діяльності слабкі ланки.
Формування сприятливого середовища життєдіяльності є основною метою містобудівної
політики, здійснюваної в межах житлових територій органами державної влади.
Поряд з містобудівними, архітектурними, технічними аспектами важливе значення
для формування високих архітектурно - художніх, функціонально - планувальних, соціально
- побутових, санітарно - гігієнічних і екологічних якостей міських територій в цілому, і
території житлової забудови зокрема, має комплексний благоустрій територій. Житло не
може вважатися комфортним, якщо оточення будівлі не упорядковано.
Ряд проблем і протиріч, виявлених в процесі управління сферою благоустрою та
озеленення, негативно відбиваються на всіх суб'єктах муніципального освіти. Оскільки
благоустрій території житлової забудови є комплексною багатоаспектною завданням,
спрямованої на створення сприятливих, здорових і культурних умов життя, трудової
діяльності і дозвілля населення в межах муніципального освіти і здійснюваних органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами,
вимагає особливої уваги на сучасному етапі розвитку.
Зовнішній благоустрій - одна з основних проблем, яку доводиться вирішувати
експлуатуючої організації на території житлової забудови. Комплекс заходів, що забезпечує
зовнішній благоустрій територій включає в себе: створення, утримання і ремонт системи
озеленення території. Зелений фонд міста є складовою частиною природного комплексу
міста, значення якого велике і різноманітне.
Виконання завдань дипломної роботи дозволить виробити стратегію розвитку сфери
зовнішнього благоустрою і озеленення, а також прийоми ефективного озеленення, які
відповідають усім параметрам муніципального освіти.

