
    
 

 
 

                                                                

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

LІ СЕСІЯ    VІІ СКЛИКАННЯ  
 

від    18 квітня    2019 року                                             РІШЕННЯ      № 2509 

 

Про внесення змін до Правил благоустрою  

території Старосалтівської селищної ради 

 

В зв’язку з численними змінами у законодавчих актах України, якими 

регулюються правовідносини в сфері благоустрою територій населених пунктів 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і 

юридичними особами,  керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про органи самоорганізації населення», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 27.11.2017 року № 310 «Про затвердження Типових 

правил благоустрою території населеного пункту», Старосалтівська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Правил благоустрою території Старосалтівська селищної ради, 

затверджених рішенням Старосалтівської селищної ради від 24.03.2017 року № 

892, виклавши в новій редакції (додається). 

2. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті 

Старосалтівської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку,  депутатської 

діяльності та депутатської етики    (Гордієнко О.М.) та на постійну депутатську 

комісію  з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства 

(Новикова  Н.М.)  

 

 

 

 

          Старосалтівський  селищний голова   оригінал   підписано   Е.П.Коновалов 

 

 
 

 

 



    
 

 
 

 

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                              Рішенням LІ_сесії VІІ скликання 

                                                                            Старосалтівської селищної ради  

                                                                               від «18 »квітня  2019 року № 2509 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ  

СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИИ 

І. Загальні положення 
 

1.Правила благоустрою території Старосалтівської об’єднаної територіальної 

громади (ОТГ) (далі – Правила) є місцевим регуляторним актом, яким 

установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою 

Старосалтівської ОТГ, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у 

сфері благоустрою території громади, визначається комплекс заходів, необхідних для 

забезпечення чистоти і порядку у громаді. Правила спрямовані на створення умов, 

сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на 

території громади виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями 

громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і 

підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами. 

2.Об'єкти благоустрою Старосалтівської селищної ради використовуються 

відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов 

життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з 

урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України. 

3.Організацію благоустрою Старосалтівської селищної ради забезпечують 

виконавчі органи селищної ради відповідно до повноважень, встановлених законом. 

Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території Старосалтівської 

селищної ради. 

4.Повноваження Старосалтівської селищної ради та органів самоорганізації 

населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, "Про органи 

самоорганізації населення", цими Правилами,  іншими нормативно-правовими актами 

України. 

5. Старосалтівська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, 

підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є 

відкритими та доступними. 

6.Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси. 

7.Правила діють на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про органи самоорганізації населення», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 27.11.2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил 

благоустрою території населеного пункту». 

8. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні: 

8.1.Автомобільна дорога (вулиця) – частина територій в населеному пункті, 

призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами 

та засобами організації дорожнього руху. 



    
 

 
 

8.2.Балансоутримувач - власник або особа, яка за договором або відповідним 

актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, 

необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та 

утримання. 

8.3.Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, 

поновлення та відновлення дорожнього покриття, забезпечення комфортних та 

безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, 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. 

8.4.Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з 

відбудови втрачених об’єктів культурної спадщини за достовірними науковими 

даними і первинними проектними матеріалами. 

8.5.Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у 

процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем 

утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи 

видалення. 

8.6.Вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і 

пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, тротуарів, пішохідних 

доріжок. 

8.7.Вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і 

пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населеного 

пункту. 

8.8.Елементи благоустрою: 

1)покриття вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;  

2)зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та 

протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах,  у садах, інших об'єктах 

благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах,  та інших 

територіях;  

3)будинки та споруди, їх фасади; 

4)обладнання місць для зупинки  транспортних засобів;  

5) спортивні споруди  

6)обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та 

відпочинку; 

7)технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки 

місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики 

найменування вулиць; 

8)засоби та обладнання зовнішньої реклами; 

9)ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, 

установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників; 

10)малі архітектурні форми для підприємницької діяльності; 

11)малі архітектурні форми некомерційного призначення; 

12)шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду 

або контролю за переміщенням транспортних засобів; 

13)урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники; 

14)садові лави; 

15)меморіальні дошки; 

16)інші елементи благоустрою Старосалтівської селищної ради. 



    
 

 
 

8.9.Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на 

проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних 

зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства. 

8.10.Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання 

та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування 

об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання. 

8.11.Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна 

ділянка з облаштованими могилами, колумбаріями чи іншими будівлями та 

спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань. 

8.12.Користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та 

користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній”  вулиць і 

доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження 

підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, 

розташованих у зазначених межах. 

8.13.Лежачій поліцейський - елемент дорожнього обладнання, технічний 

засіб організації дорожнього руху; пристрій примусового зниження (обмеження) 

швидкості руху транспортних засобів, штучна нерівність (піднесення) на проїзній 

частині. 

8.14.Майданчик для відпочинку – об’єкт благоустрою, на якому 

здійснюється короткочасний відпочинок . 

8.15.Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний 

архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, 

павільйони, знаки та ін.). 

8.16.Мала архітектурна форма для провадження підприємницької 

діяльності - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового 

призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється 

тимчасово без спорудження фундаменту. 

8.17.Санітарне очищення – комплекс заходів, які забезпечують належний 

санітарний стан території громади а у відповідності до вимог чинного законодавства. 

8.18.Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням, 

підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів. 

8.19.Об'єкти благоустрою:1) території загального користування:- парки - 

спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених 

насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;- пам'ятки культурної та 

історичної спадщини;- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;- 

кладовища;- місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування 

транспорту);- місця для зупинки транспортних засобів;- інші території загального 

користування в межах Старосалтівської селищної ради. 2) території будівель 3) 

території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та 

закріплені за ними території ;4) інші території в межах Старосалтівської селищної 

ради. 

8.20. Об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), а також 

території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені 

людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу 

цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, 

мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність. 

8.21.Обмежуючий пристрій – технічний засіб, призначений для 

перешкоджання в’їзду транспортного засобу на місце (місця) стоянки транспортного 

засобу (засобів) заявника. 

8.22.Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного 

реєстру нерухомих пам'яток України. 



    
 

 
 

8.23.Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує 

санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення. 

8.24.Проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо 

призначена для руху транспортних засобів. 

8.25.Прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою або 

спорудою, розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру. 

8.26.Рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою, які 

використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів 

(спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби 

(світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, 

транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, 

екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання 

зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо. 

8.27.Реконструкція будинків та споруд, - комплекс будівельних робіт, 

пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за 

новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів. 

8.28. Ремонт будинків та споруд: 

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-

технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених 

конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних 

характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників; 

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з 

відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або 

відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання 

без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників. 

8.31. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну 

шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, 

льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів. 

8.32. Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника 

в процесі трудової діяльності. 

8.33. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка з вертикальними 

насадженнями, яка призначена для короткочасного відпочинку населення. 

8.36. Суб'єкти у сфері благоустрою - учасники відносин у сфері благоустрою 

, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни. 

8.37. Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для 

розміщення об'єктів загального користування: парків, вулиць, провулків, проїздів, 

шляхів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-

культурних об'єктів  у межах населеного пункту. 

8.38.Тимчасова споруда - одноповерхова споруда, що виготовляється з 

полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених 

технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється 

тимчасово, без улаштування фундаменту. 

8.39.Утримання в належному стані території - використання її за 

призначенням відповідно до, цих Правил в цілому, а також санітарне очищення 

території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою. 

9. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів: 

9.1.Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та 

ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників, 

користувачів або інших передбачених законом джерел фінансування. 



    
 

 
 

9.2.Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може 

здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, коштів 

підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, 

інших джерел,  передбачених законом. 

9.3. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються:-заходи з виконання 

програм благоустрою населених пунктів,  у тому числі проектів благоустрою 

територій  населених пунктів;  

-охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих 

селищною радою на баланс підприємствам, установам, організаціям; 

-охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою 

комунальної форми власності; 

-роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної 

власності; -організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної 

власності. 

9.4.Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється шляхом 

оплати пайової участі з утримання в належному стані об'єкта благоустрою. 

9.5.Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою 

державної або комунальної власності, на умовах договору, укладеного із 

підприємством або балансоутримувачем об’єкта благоустрою, може фінансувати 

утримання прилеглої до  тимчасової споруди території шляхом оплати пайової участі 

з утримання в належному стані об'єкта благоустрою.  

9.6.Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах 

здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного 

пункту до місцевого бюджету на фінансування заходів з благоустрою населених 

пунктів. 

9.7.Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх 

власників або користувачів. 

9.8.Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування 

заходів з благоустрою території населеного пункту, вулиці або прибудинкової 

території за місцем проживання. 

10.Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил 

благоустрою територій населених пунктів Старосалтівської селищної ради громади 

згідно з вимогами чинного законодавства України. 

II. Права та обов'язки громадян, підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб-підприємців у сфері благоустрою. 
1.Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право: 

– користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів; 

– брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених 

пунктів; 

– вносити на розгляд  підприємств, установ та організацій, органів місцевого 

самоврядування пропозиції з питань благоустрою населених пунктів; 

– отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про 

затвердження правил благоустрою території селищної ради та внесення до них змін, а 

також роз’яснення їх змісту; 

– брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів; озелененні та 

утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, 

братських могил; обладнанні дитячих і спортивних  майданчиків;  ремонті  шляхів і 

тротуарів, інших об’єктів благоустрою; 



    
 

 
 

– вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо 

невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян; 

– при порушенні  правил добросусідства,  звертатись до селищної ради для 

фіксації  даного випадку та складання відповідного  акту; 

2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані: 

– утримувати в належному стані територію прибирання: територія земельної ділянки, 

що знаходиться у власності чи користуванні – присадибна земельна ділянка  та 

прилегла до неї територія –  територію від паркану до проїзної частини дороги; 

–  дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів; 

– не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених 

пунктів; 

– відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням 

законодавства з питань благоустрою населених пунктів. 

– власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи 

використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких 

власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше 

незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо); 

2.1.Утримувати в належному стані та благоустрій прибудинкової території 

багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд 

проводиться співмешканцями  цього будинку. 

2.2.Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або 

користувачем цієї ділянки, який повинен утримувати будинок в охайному 

зовнішньому вигляді. Подвір’я огороджувати парканом, який утримується в 

належному стані. 

2.3. Висадку дерев проводити не ближче 3м, а кущів – 1,5м. від спільної 

огорожі.   

2.4. Прилегла до присадибної ділянки територія своєчасно, до проїжджої 

частини дороги прибирається від сміття і викошуються бур’яни. Взимку вздовж 

прибудинкової території тротуарні  доріжки  очищаються від снігу. 

2.5.  Укладати договір (угоду) на вивіз  побутових відходів з відповідним 

підприємством (установою). Забезпечувати своєчасний вивіз побутового та 

будівельного сміття, не допускати складування будівельних матеріалів,  утворення 

куп сухих гілок, трави, квітів, листя по за садибою.  
2.6.  Регулярно знищувати бур’яни (в тому числі об’єктів рослинного 

карантину), не допускати їх квітнення, на території земельної ділянки, що 

знаходиться у власності чи користуванні. 

2.7. Обрізати гілки дерев,  які знаходять на придворовій території   вище 2,5 

м. від грунту з метою усунення перешкод для пішоходів. 

2.8. На весні білити стовбури  дерев, що знаходяться  на присадибній ділянці та 

закріпленій  території від паркану до проїжджої частини дороги. 

2.9. При утриманні домашніх тварин обладнати місце для складування гною. 

При цьому витік рідких нечистот за межі присадибної ділянки не допускається. 

2.10. Утримувати сторожових собак на прив’язі і спускати з неї лише в 

закритих дворах, що виключає можливість втечі тварин. 

2.11.Розташування надвірного туалету здійснювати  на відстані, віддаленій  від 

суміжних житлових будинків, питних колодязів згідно чинного законодавства 

2.12.Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом 

України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями селищної 

ради,  виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері 

благоустрою. 



    
 

 
 

2.13. Суворо забороняється створювати несанкціоновані сміттєзвалища та 

скидати сміття у невстановлених місцях(узбіччя доріг, прибережні смуги, 

посадки,  балки, тощо). 

2.14. Суворо забороняється спалювання всіх видів відходів, в тому числі опале 

лисття.  

2.15. Забороняється самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків, 

випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із водно-болотною та іншою природною 

рослинністю або її залишків на території Старосалтівської селищної ради, а також 

опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах 

без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього 

природного середовища.  

3. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері 

благоустрою території Старосалтівської  об’єднаної територіальної громади мають 

право: 

3.1. Брати участь у розробленні та обговоренні планів соціально-економічного 

розвитку населених пунктів, правил благоустрою території селищної ради. 

3.2. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил. 

3.3. Брати участь в обговорені проектів, програм, законодавчих та інших 

нормативно-правових актів благоустрою селищної ради. 

3.4. Вносити в установленому порядку на розгляд селищної ради пропозиції з 

питань благоустрою та поліпшення санітарного стану території Старосалтівської 

селищної ради. 

3.5. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері 

благоустрою території Старосалтівської селищної ради зобов’язані: 

3.6. Утримувати в належному стані території, які перебувають у їх власності 

або користуванні, а також здійснювати прибирання закріпленої території по 

периметру (паркан, стіна будівлі, споруди гаражів, стіна малої архітектурної форми 

тощо), не допускати складування побутового та будівельного сміття, відходів 

виробництва, опалого листя, обрізати гілля дерев, що заважають руху громадян чи 

закривають дорожні знаки. 

3.7. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за 

власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або 

наслідки аварій, що сталися з їх вини. 

3.8.Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) 

наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в 

установленому порядку; 

3.9. Встановити біля адмінбудівель, тимчасових споруд торгівельного 

призначення,  в яких здійснюється господарська діяльність, контейнери та урни для 

сміття, елементи освітлення, здійснювати догляд за наявними клумбами, газонами. 

3.10. Утримувати свої будівлі,  споруди, МАФи, тимчасові споруди в 

належному стані – обов’язково своєчасно  їх ремонтувати,  фарбувати, підтримувати 

відповідний естетичний вигляд фасадів; ремонтувати, фарбувати огорожу, регулярно 

здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів; 

3.11. Обов’язково укладати договори на вивіз твердих та рідких побутових 

відходів з відповідним підприємством (установою). 

3.12.  Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом 

України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями 

виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою. 

3.13. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок 

порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього 



    
 

 
 

природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством 

України. 

3.15. Суворо забороняється створювати несанкціоновані сміттєзвалища та скидати 

сміття у невстановлених місцях(узбіччя доріг, прибережні смуги, посадки,  балки, тощо). 

3.16.Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за 

невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до 

завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за 

підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до чинного 

законодавства. 

4. Керівники  підприємств торгівлі, громадського харчування, ринку, сфери послуг 

інших установ, а також особи, які займаються роздрібною та оптовою торгівлею на 

території сіл та селища ЗОБОВ’ЯЗАНІ: 

4.1. Утримувати магазини, заклади громадського харчування, об’єкти торгівлі у 

зразковому стані. Прибирання  територій, прилеглих до цих об’єктів, проводити щоденно. 

4.4. З метою належного утримання об’єкта благоустрою  та здійснення своєчасного 

ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, 

організації. 

4.5. Укладати договора на вивіз побутових відходів з підприємством (установою 

4.6.Утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем 

території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог чинного 

законодавства. 

4.7. Керівники  підприємств торгівлі, громадського харчування, ринку, сфери 

послуг, інших установ, а також особи, які займаються роздрібною та оптовою торгівлею 

на території сіл та селищ  несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а 

також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю 

громадян на власних та закріплених за підприємствами торгівлі, громадського 

харчування, ринку, інших установ,  територіях, відповідно до чинного законодавства. 

  IІI. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів 

благоустрою 

1.Благоустрій території Старосалтівської об’єднаної територіальної громади 

здійснюється з урахуванням особливостей даної території відповідно до вимог 

законодавства та нормативно-технічних документів. 

1.1.Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного 

благоустрою здійснюється на основі генеральних планів населених пунктів 

Старосалтівської селищної ради, детальних планів територій з дотриманням планів 

червоних ліній, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки 

руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту. 

1.2.Роботи з комплексного благоустрою територіальної громади, що проводяться в 

охоронній зоні інженерних комунікацій, виконуються з дотриманням умов та нормативів 

щодо їх безпечної експлуатації. 

2.Старосалтівська селищна рада може утворювати підприємства для утримання 

об’єктів благоустрою комунальної власності. У разі відсутності таких підприємств 

Старосалтівська селищна рада в межах своїх повноважень визначає на конкурсних засадах 

відповідно до закону балансоутримувачів таких об’єктів.  

2.1.Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і 

своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних 

засадах  залучати для  цього  інші підприємства, установи та організації.  

2.2.Власник тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного 

чи  іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою комунальної 

власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди  



    
 

 
 

території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах 

договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем. Типовий договір щодо 

пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-

комунального господарства.  

3.Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків 

культури і відпочинку, парків -  спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - 

парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюють їх балансоутримувачі 

відповідно до цих Правил та інших нормативних актів. 

3.1.Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій 

включає: 

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та, по 

мірі наповнення, очищення урн, утримання контейнерів для сміття та відходів, 

сміттєзбірних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів),  

укладення договорів на їх очищення; 

- освітлення територій; 

- озеленення, збереження, збереження існуючих зелених насаджень; 

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в 

інших випадках; 

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу 

будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, 

садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку; 

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових 

лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів 

благоустрою; 

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян; 

- забезпечення обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку. 

3.2. Спалювати листя забороняється. 

3.3.Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, 

садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає 

догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших 

насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень 

населених пунктів України, затверджених наказом міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства від 10.04.2006  N 105. 

3.4.Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, 

рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та 

відпочинку забороняється. 

3.5.Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на 

територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків. 

3.6.Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, 

майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м -

2 площі.  

3.7.Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, 

рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього 

утворення відходів за три дні. 

4. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати 

території пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам'яток у належному стані, 

своєчасно проводити поточні ремонти, вживати заходів щодо їх захисту від пошкодження, 

руйнування або знищення. 

5.Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених 

пунктів. 



    
 

 
 

5.1.Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх 

експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання вимог 

чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання 

вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони. 

5.2.Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби 

організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з підрозділом 

Національної поліції України, рішеннями власників доріг або уповноважених ними 

органів. 

5.3.Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та 

правил. 

5.4.Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-

експлуатаційні організації зобов’язані: 

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з 

дотриманням норм і стандартів з безпеки руху. 

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та 

негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за 

неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, 

огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або 

припинити (обмежити) рух. 

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями. 

-вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних 

ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та 

пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або 

виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами 

організації дорожнього руху та за погодженням з підрозділом Національної поліції 

України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху. 

- аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки 

і місця концентрації дорожньо-транспортних випадків, розробляти і здійснювати заходи 

щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що 

призводять до їх скоєння. 

- своєчасно сповіщати відповідні виконавчі органи Старосалтівської селищної ради та 

учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стану дорожнього покриття 

і рівня аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови. 

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під 

час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт. 

5.5.Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення 

на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної 

частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, 

пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, 

забруднення або запилення повітря. 

5.6.Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами 

з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-

мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на 

проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах. 

5.7.Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або 

землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що 

розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території: 

- забезпечувати утримання та ремонт відповідної території; 

- утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних 

комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що 

використовуються, відповідно до їх функціонального призначення; 



    
 

 
 

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, 

що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню 

елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або 

уповноважених ними органів, а також підрозділ Національної поліції України; 

- дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів. 

5.8.У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється: 

- розміщувати споруди та об’єкти; 

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження; 

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання; 

- встановлювати намети; 

- випасати худобу та свійську птицю; 

- скидати сніг. 

5.9.Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів 

благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, 

тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час. 

5.10.Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають 

інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими 

ними органами. 

5.11.Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам 

Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 

жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки 

дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування». 

5.12.Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам 

Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка 

дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування». 

5.13.Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з 

ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні 

вимоги, правила застосування та вимоги безпеки». 

5.14.Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження 

дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні 

і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б 

В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 

Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 

Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні 

умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. 

Загальні технічні умови». 

5.15.Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) 

здійснюється з повідомленням керівництва селищної ради та відповідного підрозділу 

Націполіції  України. 

5.16.Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з 

додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених 

пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та 

нормативно-технічних документів. 

6.17.Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 

2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування». 

6.Майданчики (місця) для стоянки з встановленням обмежуючих пристроїв (надалі 

– майданчики (місця) для стоянки) є об’єктами благоустрою (вулично-дорожньої мережі) і 

повинні відповідати нормам, нормативам та стандартам у сфері благоустрою населених 

пунктів. 



    
 

 
 

6.1.Організація місць для встановлення обмежуючих пристроїв здійснюється 

заявников із власної інаціативи. 

6.2.При розгляді ділянки для розміщення майданчиків (місць) для стоянки 

враховуються: 

- наявність на ній комунікацій та інженерних мереж, їх характеристики; 

- розташування на ній зелених насаджень; 

- влаштування майданчиків (місць) для стоянки проводиться з дотриманням норм ДБН 

В.2.3-15:2007. 

6.3. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними 

матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися 

торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити 

транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах. 

6.4.При встановленні обмежуючого (их) пристрою (їв) на ділянках 

внутрішньобудинкових територій, що перебувають у віданні ОСББ або ЖБК, необхідно 

подати рішення загальних зборів, що підтверджує погодження на їх встановлення.  

6.5. Розроблений паспорт майданчика (місця) для стоянки, заява та документи 

подаються заявником у встановленому порядку на розгляд виконавчого комітету селищної 

ради. 

6.6. Вимоги до майданчиків (місць) для стоянки з встановленням обмежуючих 

пристроїв:  

- обладнуються відповідно до вимог цих Правил  та Правил дорожнього руху. 

- можуть обладнуватись антипаркувальними стовпцями. 

- позначаються дорожніми знаками та розміткою.  

- можуть встановлюватися інформаційні таблиці про користувача майданчика (місця) для 

стоянки. 

- можливе встановлення системи відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх 

території.  

- влаштовується після виконання у повному обсязі вимог зазначених у цих Правилах. 

6.7. Витрати з влаштування майданчика (місця) для стоянки несе виключно 

заявник. 

6.8.Після влаштування майданчика (місця) для стоянки заявник та представник 

виконкому селищної ради складають акт про відповідність майданчика паспорту 

майданчика (місця) для стоянки.  

6.9.Самовільно встановлені обмежуючі пристроїв підлягають демонтажу 

виконавчим органом селищної ради. Витрати, понесені селищною радою при демонтажі 

самовільно встановлених обмежуючих пристроїв, підлягають стягненню в судовому 

порядку з особи, яка встановила такі пристрої. 

6.10.Відповідальність за санітарний стан майданчика (місця) для стоянки з 

обмежуючими пристроями несе заявник. 

6.11. Встановлення шлагбаумів та інших огороджень, здійснюється відповідно до 

технічної  документації з питань  благоустрою територій населених  пунктів ОТГ 

(проекти,   схеми,   карти,   атласи   тощо), розробленої на підставі дозволу виконавчого 

комітету селищної ради та погодженої в установленому порядку з відповідними органами 

та власниками земель, на яких встановлюються такі елементи благоустрою, та після 

отримання дозволу виконавчого комітету селищної ради на їх встановлення.  

7.На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць 

паркування) забезпечується додержання вимог санітарного очищення територій, вимог 

цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування. 

7.1.Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних 

засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, 



    
 

 
 

яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких 

обов’язок по утриманню відповідної території покладений селищною радою. 

7.2.У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги 

санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по 

прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної 

території покладений договором. 

7.3. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають: 

- очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів 

(щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів 

та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності); 

- систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом 

їх підмітання та миття; 

- забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з 

початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх 

фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами; 

- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем 

поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності); 

- забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів 

(очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові 

обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення); 

- забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання 

зовнішнього освітлення території; 

- утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, 

вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності); 

- утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного 

водопроводу; 

- утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, 

обладнання та засобів пожежогасіння; 

- утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення. 

7.4.На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні 

засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, 

зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць 

стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження. 

7.5.Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням. 

7.6.Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів 

(автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо. 

8.Території місць громадського відпочинку зобов’язані утримувати у належному 

стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами 

оренди, відповідно до умов, передбачених цими Правилами та іншими нормативними 

актами. 

8.1.Контроль за утриманням територій місць громадського відпочинку, що не 

передані у користування згідно договорів оренди, забезпечує Старосалтівська селищна 

рада. 

8.2.Території місць громадського відпочинку повинні бути обладнані приладами 

освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних 

засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного 

перебування на території місць громадського відпочинку у вечірні та нічні часи громадян. 

8.3.Утримання територій місць громадського відпочинку включає санітарне 

очищення, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ,охорону 

зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне. 



    
 

 
 

8.4.Особи, які утримують місця громадського відпочинку: забезпечують громадян 

питною водою, забезпечують належний санітарний стан території місць громадського 

відпочинку, забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів, 

встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення, забезпечують роботу 

приладів освітлення у темний час доби. 

8.5.На територіях місць громадського відпочинку та місць для купання необхідно 

влаштовувати громадські вбиральні(туалети). Відстань від громадських вбиралень до 

місця купання має бути не менше ніж 50 м і не більше ніж 200 м.  

8.6. Територія місць громадського відпочинку чи місць для купання повинна бути 

облаштована щитами з інформацією про підпорядкування об’єкту та правилами 

поводження на воді. 

9.Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, 

військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, 

братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного 

місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань 

знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

9.1.Утримання військових кладовищ, військових ділянок на цивільних кладовищах, 

військових братських та одиночних могил забезпечують виконавчі органи селищної ради, 

органи виконавчої влади із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно 

до їх повноважень. 

9.2.Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об’єкти 

культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи селищної ради із залученням 

органів охорони культурної спадщини відповідно до їх компетенції. 

9.3.Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць 

родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх 

користувачами (власниками) за рахунок власних коштів. 

9.4.Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечує відповідне 

комунальне підприємство селищної  ради. 

9.5.Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань 

передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону 

зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил. 

9.6.Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені 

тільки за рішенням Старосалтівської селищної ради у випадку постійного підтоплення, 

зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в 

установленому законодавством порядку до об’єктів культурної спадщини, беруть на 

державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини. 

9.7.Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-

епідеміологічного законодавства. 

9.8.Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із 

залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих 

до місць поховань охоронних зонах забороняється. 

10.Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та 

відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують 

безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, 

інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, 

своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність 

небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою. 

10.1.Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх 

балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно 

до договору. 



    
 

 
 

10.2. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя 

та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші 

елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно 

очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 

10.3.Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я 

громадян обладнання, елементів благоустрою. 

11.Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі 

утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих 

заходів. 

11.1.Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам 

санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового 

фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих 

Правил, інших нормативних актів. 

11.2.Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) 

сезонної торгівлі, зобов’язані: забезпечити належне утримання території, у тому числі 

санітарне очищення, укласти договір на вивезення твердих побутових відходів відповідно 

до затверджених норм їх утворення, встановити сміттєзбірники (урни) для збирання 

відходів та сміття, забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених 

насаджень, на наданій території. 

11.3. Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює 

виконавчий комітет Старосалтівської селщної ради. 

12. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 

благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та 

паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 

19 листопада 2012 року за № 1937/22249. 

13. Для здійснення земляних робіт, які проводяться на територіях населених 

пунктів (вулицях, провул-ках, проїздах, зелених зонах, площах, тротуарах та інших 

об’єктах благоустрою) – суб’єкти господарювання, які безпосередньо проводять роботи, 

повинні отримати дозвіл на на порушення об’єктів благоустрою (далі - дозвіл). 

13.1. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться: 

- особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування 

земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту; 

- у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в 

установленому законодавством порядку. 

13.2 Дозвіл видається виконавчим органом селищної ради за місцем проведення 

робіт на підставі письмової заяви, що подається відповідною юридичною особою чи 

фізичною особою - підприємцем (або їх уповноваженим представником). 

13.3.Для отримання дозволу подається заява юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням 

земляних та/або ремонтних робіт. 

13.4.Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж на об’єктах 

благо-устрою виконується у відповідності до проектів, погоджених з відповідними 

службами. 

13.5.При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, суб’єкти 

господарювання та громадяни забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні 

пошкодженої ділянки та існуючого покриття в терміни встановлені листом погодження. 

13.6. У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені 

безпечні умови для руху транспорту та пішоходів: 

-виставлятися попереджувальні знаки; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1937-12/paran13#n13
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-встановлюватися огорожа стандартного зразка. 

13.7.Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту та пішоходів у 

місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі об’єкта 

залишається за виконавцем робіт. 

13.8.При виконанні робіт ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, лотки колодязів, 

водоприймальні решітки, проїжджу частину вулиць та тротуарів; 

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання 

дорожнього руху; 

- відкачувати воду та нечистоти із колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на 

тротуари та проїжджу частину вулиці; 

- залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття 

після закінчення робіт; 

- займати зайві площі для проведення робіт більше відведеної; 

-захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту 

і рух пішоходів. 

14.Вимоги та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжується 

утворенням шуму. 

14.1.Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а 

також громадяни зобов'язані: 

14.2.Не допускати на захищених об’єктах та інших місцях громадського 

користування перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами (40 дБ у 

денний час, та 30 дБ у нічний). 

14.3.Забороняється здійснювати дії, що порушують громадський порядок та 

санітарні норми рівня допустимого шуму, такі як: 

-гучні крики, свист, співи, гра на музичних інструментах, користування звуковідтво-

рювальною апаратурою на захищених об’єктах; 

-використання телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, інших звуковідтворювальних 

пристроїв, а також пристроїв для підсилення звуку, у тому числі встановлених на транс-

портних засобах, об’єктах дрібнороздрібної торгівлі (кіосках, павільйонах, лотках), на 

відкритих літніх майданчиках закладів ресторанного господарства, окремо розміщених 

літніх кафе, танцювальних майданчиках, що призводить до порушення тиші; 

-встановлення на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і 

споруд та інших місцях радіоапаратури і користування нею з потужністю, що перевищує 

допустимі норми рівнів шуму; 

-подача автомобільних сигналів на прибудинкових територіях та дорогах біля житлових 

будинків впродовж доби, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-

транспортній пригоді; 

-стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових 

територіях та дорогах біля житлових будинків впродовж доби, за винятком спеціально 

обладнаних аварійних машин та спецавтотранспорту підприємств, що обслуговують 

житлові будинки та їх інженерне обладнання; 

- прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених шибках 

автомобілів як на стоянках, так і при русі. При цьому фонограма не повинна 

прослуховуватись на відстані більше 5 м від автомобіля. 

14.4.Проведення будівельних, ремонтних та будь-яких інших робіт, що 

супроводжуються шумом у робочі дні з 21.00 год. до 08.00 год., а у святкові та неробочі 

дні– цілодобово забороняється. При цьому: 

-власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, 

зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир та будинків про час початку та 

закінчення зазначених робіт; 



    
 

 
 

-за згодою мешканців всіх прилеглих квартир та будинків ремонтні та будівельні роботи 

можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення 

будівельних робіт, не повинен перевищувати встановлений санітарними нормами рівень 

цілодобово; 

14.5. Передбачені цими Правилами вимоги щодо дотримання тиші та обмежень 

певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки: 

-здійснення у закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються 

шумом, при створенні відповідних умов для запобігання проникнення шуму у прилеглі - 

приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 

-попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних 

ситуацій; 

-надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень; 

-попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони; 

-проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які 

завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; 

роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських 

будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проник-

нення шуму у прилеглі приміщення, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 

-відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня громади, Днів населе-

них пунктів громади, інших свят відповідно до рішення селищної ради, проведення 

спортивних змагань; 

-проведення феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротех-

нічних виробів у заборонений час за погодженням з уповноваженим органом. 

15.Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом селищної ради 

порядку. 

15.1.Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, 

перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території селищної ради, здійснюється 

на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих виконкомом селищної ради. 

15.2.Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів здійснюється 

спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями. 

15.3.Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів виконуються з 

дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, БНіП, проекту (схеми) організації 

дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із 

забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом 

представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації. 

15.4.Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів  виконуються з 

обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений 

дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього 

освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством. 

15.5.У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на 

територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення 

земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження 

твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з 

використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його 

належну якість та відсутність осідання ґрунту. 

15.6.Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються 

закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, 

вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші 

роботи з відновлення благоустрою території. 



    
 

 
 

15.7.Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням 

визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного 

засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за 

собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача 

зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою, та 

виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього 

об’єкта. 

15.8.Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і 

транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і 

споруд, викошуванню газонів. 

15.9.Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно 

засліплювати учасників дорожнього руху. 

15.10.Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, 

електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних 

норм. 

15.11.При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, 

пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна 

забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок 

транспорту загального користування. 

15.12.Забороняється розташування рекламних засобів: 

- на пішохідних доріжках, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів; 

- на територіях парків, на квітниках та деревах; 

15.13.Забороняється вчиняти дії по організації, розміщенню друкованої реклами, 

будь-яких рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо 

безпосередньо на фасадах будинків, будівель, споруд та їх елементів, на парканах, 

огорожах, стовпах, конструкціях (крім дошок оголошень), деревах, водостічних трубах та 

інших не відведених для цього місцях. 

15.14.Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватисья в належному 

санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування. 

15.15.Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення. 

15.16.Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних 

засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки. 

15.17.Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15–20 см 

нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні – декоративно оформленими. 

15.18.В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над фундаментом 

рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу 

(відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено 

використовувати змерзлий, кусковий ґрунт. 

15.19. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з 

забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених 

рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та 

рекламних сюжетів. 

15.20.При заміні рекламного сюжету не припускається розташування 

автотранспортних засобів на трав’яному покритті. 

15.21.Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, 

розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе 

розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. 

15.22.У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою 

на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та 

утримувачем елементу благоустрою,  відповідальність за технічний та естетичний стан 



    
 

 
 

всього елементу благоустрою несе його утримувач (крім безпосереднього місця 

розташування рекламного засобу). 

15.23.Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання 

правил, визначених селищною радою, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, 

вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством. 

15.24.Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території Старосалтівської ОТГ (без дозволів, у разі закінчення 

терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з 

недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання 

визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, 

визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування 

місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, 

встановленому діючим законодавством. 

15.25.Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення 

законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає відшкодуванню у 

встановленому законодавством порядку. 

15.26.Контроль за додержанням Правил благоустрою при розміщенні зовнішньої 

реклами здійснюють виконавчий комітет селищної ради та інші органи відповідно до 

законодавства. 

ІV. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, 

організацій у сфері благоустрою населених пунктів 
1.Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта 

благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в 

утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем. 

1.1.Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, 

установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІI цих Правил. 

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій, які розміщуються на 

території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюється виконавчим 

комітетом селищної ради. 

2.Для розгляду питання визначення пайової участі особа, зацікавлена в укладенні 

договіру про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою подає заяву до селищної 

ради на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою. 

2.1.До заяви на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів 

благоустрою, зацікавлена особа додає: 

- копію паспорта та ідентифікаційного коду; 

- витяг (довідку) з єдиного державного реєстру фізичної особи – підприємця чи юридичної 

особи; 

- документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи, чи фізичної особи – 

підприємця (виписка з єдиного державного реєстру юридичної чи фізичної особи – 

підприємця); 

- копія Статуту чи Положення (для юридичних осіб); 

-довідку про банківські реквізити (у разі наявності); 

-довідку органу статистики про включення – юридичної особи до ЄДРПОУ; 

-копію довідки про взяття на облік платника податку (за наявності); 

-копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності). 

2.2. Договір укладається протягом десяти робочих днів після отримання заяви. 

3.Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях 

повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне 

підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме: 

-забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, 

снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному 
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санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння 

(в межах належності) - до бордюрного каменю); 

-забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для 

цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів 

здійснюється шляхом укладення відповідних договорів з комунальним підприємством 

селищної ради, а в у сільській місцевості, в тому числі з іншими підприємствами; 

-регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з 

періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному 

стані; 

-регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість 

забезпечити їх утримання у належному санітарному стані; 

-утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на 

кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному 

стані; 

-очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших 

елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях; 

-спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних 

інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або 

інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх 

експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан; 

-регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення 

сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та 

забезпечення їх видалення; 

-регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення 

амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх 

знищення; 

-здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів; 

-проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев; 

-усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок 

та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з 

їх вини; 

-усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

4.Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі 

вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових 

покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування 

будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати 

їх належний режим роботи та технічний стан. 

4.1.Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, 

переважно енергозберігаючою. 

5.Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху та освітлювати житлові помешкання громадян. 

5.1.Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка 

залежно від пори року та природних умов. 

5.2.Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді 

будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або 

приміщень. 

5.3.На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим 

рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється. 

 



    
 

 
 

V. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою 

- територіях загального користування 
1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального 

користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, 

зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та 

цими правилами. 

1.1.Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах 

Старосалтівської ОТГ під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, 

які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, 

трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.  

1.2.Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах 

благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок 

коштів місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на 

земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в 

оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів. 

2.Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з 

інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом 

Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 

грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 

року за № 182/6470. 

2.1.Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з 

уповноваженими органами. 

2.2.Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків 

прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації – 

балансоутримувача (незалежно від форм власності), а також громадян – власників 

будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків. 

2.3.Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, 

закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм 

власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на 

договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері 

поводження з зеленими насадженнями. 

3.Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти 

їх пошкодженню. 

3.1. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях 

відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також 

знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та 

громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою. 

3.2.У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, 

відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт 

зобов’язаний висадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до 

початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання 

всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку 

компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають 

знищенню. 

4.Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених 

насаджень. 

5. На території зелених насаджень забороняється: 

-виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого установленому 

порядку; 
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-самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони; 

- вивозити і запалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, 

деревину, сніг, листя тощо; 

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання; 

-самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, 

кіоски тощо; 

- посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах; 

- влаштовувати стоянки автомашин; 

-влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби 

на газонах; 

-підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати 

рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево; 

- добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження; 

- рвати квіти, ламати гілки дерев; 

-випасати худобу, вигулювати без намордника собак у не відведених для цього місцях; 

-здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у 

не відведених для цього місцях; 

6.Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення 

сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення 

бур’янівта покіс трави покладається на: 

-щодо насаджень, які належать до комунальної власності, – на виконком селищної ради; 

-на вулицях перед будівлями до проїзної частини, промислових будівель та споруд, на 

балансоутримувачів будівель (підприємства побуту, торгівлі, заклади освіти, охорони 

здоров’я,та інші установи, заклади); 

- на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних 

зонах – на ці підприємства; 

- на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня початку 

робіт – на замовників будівництва; 

- на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників. 

7.Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядоку 

знесення зелених насаджень на території Старосалтівської селищної ради 

7.1.Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, 

рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у 

сфері охорони та утримання зелених насаджень. 

VI. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту 

територій 

1.Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, 

санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих 

Правил та інших нормативних актів. 

2.Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних 

споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та 

капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну 

роботу. 

VІI. Вимоги до санітарного очищення території 
1.Збирання та вивезення побутових відходів у межах території Старосалтівської 

ОТГ здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це селищною 

радою на конкурсних засадах. 

2.Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у 
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Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики 

роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 

року за № 1157/19895. 

3.Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх 

складі, здійснюється власниками таких відходів. 

4.Санітарне очищення території Старосалтівської ОТГ включає механізоване та 

ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця 

відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, 

знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території селища відповідно до 

вимог цих Правил, Санітарних правил утримання територій населених місць СанПіН 42-

128-4690-8 (надалі Санітарні правила), рішень селищної ради, чинного законодавства.  

5.Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення 

протиожеледних заходів:   

-покриття проїзної частини селищних вулиць, провулків, площ за кошти місцевого 

бюджету – покладається на відповідні комунальні підприємства;  

-дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової території 

житлового фонду територіальної громади в межах наданих в установленому порядку 

територій – покладається на балансоутримувачів житлового фонду. Прибирання місцевих 

проїздів може виконуватись дорожньо-експлуатаційними підприємствами на підставі 

договору;  

-дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової території 

житлового фонду відомств в межах наданих в установленому порядку територій – 

покладається на відповідні відомства;   

-тротуарів, покриття проїзної частини місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, 

закріплених в установленому порядку прилеглих до приватних домоволодінь територій, – 

покладається на власників домоволодінь, а координація та контроль виконання цього 

обов’язку - на виконком селищної ради;  

- дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової в межах 

наданих в установленому порядку території, у тому числі будівель, що утримуються 

товариством власників багатоквартирного будинку, – покладається на балансоутримувача 

будівель, товариства власників багатоквартирних будинків; 

-дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших територій земельних 

ділянок що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам та 

територій на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, – 

покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, 

громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок; 

-територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування,  

громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, палаток, ларьків, 

кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої 

частини вулиці – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані 

об’єкти; 

-охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – покладається на відповідні 

підприємства, що їх експлуатують;  

-територій, прилеглих до АЗС, на відстані 50 м від периметру споруд та до проїжджої 

частини вулиці – покладається на суб’єктів господарювання,  які експлуатують вказані 

об’єкти; 

-територій, прилеглих до колективних гаражів та автостоянок на відстані 20 м від 

периметру споруд та до проїжджої частини вулиці – покладається на гаражно-будівельні 

кооперативи, власників (користувачів) автостоянок; 
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-територій, прилеглих до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів на відстані до 5 м навколо 

них – покладається на їх власників; 

-територій, прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, 

тяглових підстанцій у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці – 

покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані 

об’єкти; 

- лісопосадок – покладається на балансоутримувача або на уповноважену особу за 

рішенням виконкому селищної ради; 

-автобусних, зупинок  маршрутних  транспортних засобів і стоянок (місць відстою) 

маршрутних таксі та території на відстані 20 м навколо них – покладається на відповідні 

дорожньо-експлуатаційні підприємства або  інших суб’єктів господарювання на 

договірних засадах;  

-парковок та тротуарів на відстані 10 м навколо них – покладається на осіб, яким вказані 

території надані у користування або оренду;    

- зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків – пам'яток 

садово-паркового мистецтва, спортивних дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних 

зон, садів, зон зелених насаджень, прилеглих до проїзної частини вулиць та майданчиків 

для дозвілля та відпочинку – покладається на спеціалізовані підприємства зеленого 

господарства за рішенням виконавчого комітету селищної ради; 

-вокзалів та привокзальних в межах наданих в установленому порядку територій –

покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі; 

-мостів, шляхопроводів, територій під шляхопроводами та  на відстані 10 м навколо них,  

підземних пішохідних переходів – покладається на їх балансоутримувачів; 

- місць встановлення сміттєзбірників та територій на відстані 5 м навколо них, -  

покладається на перевізників відходів; 

-прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, прилеглої території на 

відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, здійснюється 

фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені 

земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться; 

- рішенням виконавчого комітету селищної ради за підприємствами, установами, 

організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені з визначенням розміру 

для утримання у належному стані інші території в межах селища.  

6.Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів 

благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на: 

-підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних 

підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними 

договорами. Урни встановлюються біля входу в  будинки, споруди;  

-суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, 

– біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального 

користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних 

об’єктів торгівлі та послуг; 

-підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, 

зон зелених насаджень та майданчиків для дозвілля та відпочинку. 

-балансоутримувачів багатоквартирних будинків. Урни встановлюються біля входу в  

будинки. 

6.1.Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані 

утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення. 

6.2.Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні 

бути відкритими, з зручним під’їздом для транспорту та відповідати санітарнимнормам.  

6.3.Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами 

і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.  



    
 

 
 

6.4.Тротуари, доріжки у парках, сходи, місця для зупинки маршрутних 

транспортних засобів, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів 

місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами 

підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для 

утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.  

7.Балансоутримувачі, відповідні підприємства, установи, організації або особи, які 

утримують відповідні території за договором, зобов’язані:  

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві 

або дерев'яні, мітли, льодоруби);  

- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення 

протиожеледних заходів; 

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату; 

- огороджувати небезпечні для пішоходів, у разі падіння бурульок та снігу з дахів, місця, 

забезпечувати видалення бурульок з дахів, карнизів та інших елементів будинків.  

8. В період з 1 березня до 1 листопада прибирання здійснюється в загальному 

порядку. 

9.Балансоутримувачі, установи, підприємства та організації, громадяни можуть 

укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі 

механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього 

матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші 

дії або проводити ці роботи самостійно. 

10.Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, 

знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України 

„Про відходи”. 

11.Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням 

селищної ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, 

комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл 

спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій 

з відходами.  

12.Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не 

призначені для цього.  

13.Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних  

горизонтах, на території сіл та селищ, на територіях природно-заповідного фонду, на 

землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в 

інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного 

середовища та здоров'я людини.  

14.При поводжені з небезпечними відходами: 

14.1.Відходи та складові побутових відходів що містять токсичні речовини 

(наприклад акумулятори, гальванічні елементи, медикаменти, розчинники фарб, клеї, 

луги, кислоти, засоби захисту рослин і дерев'яних виробів, люмінісцентні лампи, 

термометри, та інший брухт який містить ртуть, олії та забруднені оліями відходи, 

конденсатори тощо) збирати окремо від інших побутових відходів, накопичувати в 

окремих контейнерах. Вивезення цих відходів здійснювати зокрема за договорами зі 

спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії, на спеціалізовані 

підприємства, де проводиться їх знешкодження та знищення; 

14.2.Вести облік небезпечних відходів та забезпечити їх видалення через 

спеціалізовані підприємства; 

14.3.Специфічні біологічні відходи зберігати у одноразових герметичних 

збірниках. 



    
 

 
 

14.4.Виконавець послуг з вивезення твердих побутових відходів для кожного 

сміттєвоза розробляє маршрутний графік, узгоджує його із замовником послуг, 

виконавчим комітетом селищної ради. 

14.5.Визначення меж територій, прилеглих до територій підприємств, установ, 

організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, 

своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, 

ліквідація стихійних звалищ покладається на виконком селищної ради. 

15.Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення 

іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, 

мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за 

нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання 

вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 

року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 

365/20678. 

16. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених 

пунктів, зобов’язані: 

-мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві 

або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою 

своєчасного проведення протиожеледних заходів; 

-прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату; 

- негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та 

бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не 

допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, 

електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на 

тротуарах, переходах;; 

-повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на 

вулицях і дорогах; 

-очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у 

разі сніготанення та на початку весняного періоду; 

 

VІІI. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій 

територій у числовому значенні 

 
№ 

П/п 

Прилегла територія Суб’єкти 

господарювання, на 

яких покладається 

утримання прилеглої 

території 

Межі утримання 

прилеглої 

території 

підприємства, 

установи, 

організації 

 (не менше) 

1 Двори, тротуари Власники  або 

користувачі земельних 

ділянок 

20 м від межі 

земельної ділянки 

та до проїжджої 

частини вулиці 

2 Території, прилеглі до об’єктів 

соціальної інфраструктури 

Суб’єкти 

господарювання, що 

експлуатують вказані 

об’єкти 

15 м від межі 

земельної ділянки 

до проїжджої 

частини вулиці 

3 Території, прилеглі до об’єктів 

побутового обслуговування, 

громадського харчування, 

авторемонтних майстерень, 

магазинів, ринків, тимчасових 

Суб’єкти 

господарювання, що 

експлуатують вказані 

об’єкти 

20 м від межі 

земельної ділянки, 

що надана у 

власність або 

користування, та 
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споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення 

підприємницької діяльності 

до проїжджої 

частини вулиці 

4 Території, прилеглі до 

трансформаторних підстанцій 

Підприємства, 

установи, організації, 

на балансі яких 

знаходяться вказані 

об’єкти 

у радіусі 10 м від 

периметру споруд 

та до проїжджої 

частини вулиці 

5 Автобусні зупинки Відповідні дорожньо-

експлуатаційні 

підприємства або інші 

суб’єкти 

господарювання на 

договірних засадах 

у радіусі 20 м від 

периметру споруд 

та до проїжджої 

частини вулиці 

6 Майданчики для паркування Суб’єкти 

господарювання, які 

утримують 

майданчики для 

паркування 

20 м від 

периметру споруд 

та до проїжджої 

частини вулиці 

7 Мости, інші штучні споруди Балансоутримувачі 

штучних споруд 

10 м від 

периметру споруд 

8 Контейнерні майданчики Балансоутримувачі 

територій, на яких 

розміщено 

контейнерні 

майданчики 

5 м від периметру 

споруди 

9 Території, відведені під 

проектування та забудову 

Фізичні особи, яким 

відповідно до 

законодавства 

відведені земельні 

ділянки, незалежно 

від того, ведуться на 

них роботи чи не 

ведуться 

20 м від межі 

земельної ділянки, 

яка відведена під 

проектування та 

забудову, та до 

проїжджої 

частини вулиці 

 

          1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій 

територій у числовому значенні наведені в таблиці: 

  2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, 

організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, 

якщо територія перебуває у приватній власності. 

IX. Порядок розміщення малих архітектурних форм 
1.Утримання в належному стані малих архітектурних форм призначення, 

здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи 

благоустрою. 

1.2.Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних 

правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і 

функціональних територій. Благоустрій територій». 

1.3.Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від 

функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи 

з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у 

користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд. 
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1.4.Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або 

унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних 

пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння. 

2.Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності 

здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 

244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 

1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697. 

2.1.Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та 

прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства. 

2.2.При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та 

транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані 

більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не 

менш як 1,5 метра. 

2.3.Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з 

обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника 

можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо. 

2.4.Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної 

торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та 

нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення 

належного утримання та використання інженерного обладнання. 

Х. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою 

населених пунктів 

1.Контроль у сфері благоустрою на теріторії населених пунктів Старосалтівської  

об’єднаної територіальної громади спрямований на забезпечення дотримання, всіма 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та 

підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, в тому числі іноземцями та 

особами без громадянства, вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, 

інших нормативно-правових актів та цих Правил. 

1.2.Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється 

селищною радою.                                                

1.3.Контроль за станом благоустрою населених пунктів, виконанням цих Правил, у 

тому числі контроль за утриманням у належному стані закріплених за підприємствами, 

установами, організаціями територій, Старосалтівської селищна рада покладає на 

уповноважених осіб, про що приймає відповідне рішення. 

1.4.Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів, 

уповноваженими на це особами, здійснюється шляхом: 

- проведення перевірок території; 

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян; 

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної 

документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд 

селищної ради, підприємств, установ, організацій; 

- складання протоколів про адміністративні порушення у сфері благоустрою населених 

пунктів; 

2. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням 

вимог Правил благоустрою території Старосалтівської селищної ради, затверджених 

селищною радою, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і 
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водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених 

за підприємствами, установами, організаціями територій, селищна рада відповідно до 

статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» може утворювати інспекції 

з благоустрою населених пунктів. 

ХI. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової 

території 
1.Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил 

утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 

2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 

927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і 

сільських поселень». 

1.1.Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків 

застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо 

розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій 

багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 

56. 

2.Утримання в належному стані та благоустрій території  проводиться 

балансоутримувачем або підприємством, установою, організацією, з якими 

балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання  території. 

2.1.Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території 

здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач 

присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого 

самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, 

прилеглої до його присадибної ділянки. 

3.Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові 

будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, 

взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне 

майно, здійснюється органом місцевого самоврядування. 

4.Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд 

з контейнерними майданчиками. 

5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх 

у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо). 

6.Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи 

до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння 

мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. 

Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів. 

XII. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил 

благоустрою території  Старосалтівської об’єднаної територіальної 

громади. 
1.За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену 

Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про 

благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами 

та рішеннями Старосалтівської селищної ради.  

2.До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених 

пунктів притягаються особи, винні у: 

2.1.Порушенні встановлених державних з стандартів, норм і правил усфері 

благоустрою населених пунктів. 

2.2.Порушенні діючих правил благоустрою населених пунктів на території 

Старосалтівської селищної об’єднаної територіальної громади. 
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2.3.Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкту благоустрою 

населеного пункту. 

2.4.Пошкодженні (руйнуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів 

благоустрою населених пунктів. 

2.5.Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення 

населених пунктів на території об’єднаної територіальної громади, крім випадків, 

передбачених статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 

2.6.Забрудненні (засміченні) території населеного пункту; 

2.7.Неналежному утриманні об’єктів благоустрою, покриття доріг, тротуарів, 

освітлення територій тощо. 

2.8.Проектування об’єктів благоустрою населених пунктів з порушенням 

затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та 

державних будівельних норм. 

2.9.Порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних 

вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництво та експлуатації 

об’єктів благоустрою. 

3.Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою 

населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства та цього 

порядку. 

ХIII. Порядок громадського обговорення проекту Правил 

благоустрою населених пунктів на території Старосалтівської селищної 

об’єднаної територіальної громади. 

 
1.Проект рішення селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території 

Старосалтівської селищної об’єднаної територіальної громади» підлягає громадському 

обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає розміщенню на офіційному сайті 

Старосалтівської селищної ради у мережі Інтернет. 

2.Суб’єкти у сфері благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції 

протягом одного місяця з дати розміщення у мережі Інтернет до Старосалтівської 

селищної ради. 

 

ХIV. Порядок внесення змін та доповнень до Правил 

благоустрою населених пунктів на території Старосалтівської селищної 

об’єднаної територіальної громади. 

 
1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного 

рішення Старосалтівської селищною радою. 

2. Проект рішення Старосалтівської  селищної ради про внесення змін до Правил 

підлягає громадському обговоренню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


