
           Додаток №1 

До рiшення Віто-Поштової сільської ради  

                                           «Про затвердження «Правил благоустрою 

                           та утримання територiй  сіл 

                         Вiта-Поштова та Юрiвка» 
 

Правила благоустрою і утримання 

території сільської ради сіл Вiта-Поштова та Юрiвка 

Києво-Святошинського району Київської області 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Правила благоустрою і утримання території сіл Вiта-Поштова та Юрiвка  є 

нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання на території даних сіл, яким 

встановлюється порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою  для всіх органiзацiй, 

установ та підприемств, суб’єктiв підприемницької дiяльностi (далi СПД), юридичних та 

фiзичних незалежно вiд їx вiдомчого пiдпорядкування i форм власностi, а також, зменшення 

кількості безпритульних тварин в селах на основі гуманного та відповідального ставлення 

до них, визначення прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які піклуються 

безпритульними тваринами, залучення відповідних служб, установ, громадських 

організацій, комунальних підприємств до вирішення цих питань за умови відсутності чіткої 

нормативно – правової бази на державному рівні. 

1.2. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом 

реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою та тваринний світ, передбачених 

законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до 

цих Правил.  

1.3. Виконання цих Правил здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчого 

комітету  сільської ради та розпоряджень сільського голови.  

1.4. Правила розроблені та діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про планування та забудову 

території», «Про дорожній рух», «Про захист тварин від жорстокого поводження «Про тваринний 

світ», «Ветеринарну медицину», «Про захист населення від інфекційних хвороб» інших 

нормативно-правових актів і нормативних документів, що регулюють відносини у вказаній сфері. 

  

1.5. Правила містять загальнообов'язкові на території сіл Вiта-Поштова та Юрiвка норми, за 

порушення яких винні особи притягуються до відповідальності,   відповідно до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення.  

1.6. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні: 

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення 

території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з 

покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється 

на території сіл з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, 

створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;  

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів 

загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, 

майданів, набережних,  прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, оздоровчих, навчальних, 

історико-культурних об'єктів, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного 

пункту;  

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до 

Генерального плану сіл, іншої будівної документації, місцевих правил забудови, правил 

благоустрою території сіл, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та 

відновлення об'єктів благоустрою;  



вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа 

вулиць, доріг загального користування, внутрішньо - квартальних та інших проїздів, тротуарів, 

пішохідних і велосипедних доріжок, місця паркування автомобілів з інженерними та 

допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;  

заходи з благоустрою сіл - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального 

використання територій, охорони та організації впорядкування об'єктів благоустрою з 

урахуванням особливостей їх використання;  

утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення 

потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та 

нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання 

прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів,  норм, стандартів, 

порядків і правил згідно із законодавством; 

тварини - біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські,  домашні, 

дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові; 

безпритульні тварини - домашні  тварини, що залишилися без догляду людини  або 

утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини; 

біостерилізація - озбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення 

потомства (репродуктивної здатності); 

карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини  приміщень, які 

призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової 

ізоляції; 

притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для 

утримання безпритульних тварин. 

1.7. Інші терміни у цих Правилах вживаються в значені, що визначені діючим законодавством 

України.  

1.8. Роботи з ремонту та утримання об'єктів сільського благоустрою поділяються на такі види: 

капітальний, середній та поточний ремонти і утримання. 

1.9. До капітального ремонту об'єктів сільського благоустрою належать роботи, спрямовані на 

підвищення їх експлуатаційних характеристик, зокрема на підвищення технічних нормативів, 

збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення 

габаритів об'єктів і окремих їх частин в межах норм, які відповідають технічній категорії, 

встановленій для даного об'єкту сільського благоустрою.  

При відповідному обґрунтуванні допускається встановлювати технічні вимоги в завданні на 

проектування за погодженням з місцевими органами архітектури, державтоінспекції та іншими 

зацікавленими організаціями.  

1.10. Середньому ремонту підлягають тільки вулично-дорожня мережа та штучні споруди.  

До середнього ремонту відносяться роботи, пов'язані з періодичним відновленням шару зносу 

дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та рівності, поліпшенням 

експлуатаційних якостей елементів вуличко-дорожньої мережі та штучних споруд.  

При необхідності середній ремонт може містити в собі ліквідацію усіх дрібних пошкоджень 

покриття проїзної частини вулично-дорожньої мережі та штучних споруд.  

1.11. До поточного ремонту належать роботи для запобігання дрібним деформаціям та 

пошкодженням об'єктів сільського благоустрою та з негайної їх ліквідації.  

1.12. Роботи з утримання об'єктів благоустрою полягають у регулярному проведенні заходів щодо 

запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення нормальних умов функціонування та 

утримання їх у чистоті і порядку. 

II. Порядок виконання робіт на впорядкованих територіях. 

1.13.Виконання будь-яких будiвельних, ремонтно-будiвельних робiт на благоустроєних 

територiях, встановлення тимчасової i постійної огорожi, будiвельних риштувань при ремонті 

фасадiв будинкiв, лiтнiх майданчикiв, яток, стацiонарних кіосків, конструкцiй для реклами та 

iнформацiйного повiдомлення, на вулицях, проводах, газонах, пустирях, та в дворах будинкiв, а 

також на незабудованих землях с. Вiта-Поштова та с. Юрiвка дозволяється лише при наявностi 

рiшення виконкому, або спецiальних дозволiв.  



1.14. В комплексних проектах на будову, реконструкцiю або капiтальний ремонт дорiг замовник 

зобов'язаний передбачити закладання додаткових поперечних каналiв i футлярiв труб для 

перспективного прокладання мереж.  

1.15. Виконання будь-яких робiт на новозбудованих та реконструйованих дорогах забороняється 

протягом трьох років З часу здачi їx в експлуатацiю,   ( крім аварiйних).  

1.16. Основний метод прокладання пiдземних iнженерних мереж при перетинi проїзної частини 

вулиць є закритий.  

При виконаннi робiт, пов'язаних з закриттям або обмеженням руху транспорту, в проектах 

виконання робiт повиннi бути розробленi i узгодженi з сiльською радою та районним вiддiлом 

патрульної служби схеми організації руху транспорту i пiшоходiв, встановлення вiдповiдних 

дорожнiх знакiв.  

1.17. Вiдповiдальнiсть за вiдновлення покрить несе органiзацiя, яка виконувала  

вiдновлювальнi  роботи. Ця органiзацiя протягом 2-х років несе також вiдповiдальнiсть за 

виконання ремонту пiсля осiдання грунту.  

1.18. При виконаннi будiвельних, ремонтно-будiвельних робiт організації повиннi пiдтримувати 

чистоту на прилеглiй територiї, створити безпечнi умови руху транспорту та пiшоходiв, 

складувати матерiали i конструкції згiдно з проектом органiзацiї будiвництва, проектом 

виконання робiт та цих «Правил».  

1.19. Проведення моніторингу діяльності, пов’язаної з безпритульними тваринами 

(збирання, аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал перебування тощо). 

1.20. Створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для 

існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин. 

1.21. Розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, профілактичних 

обробок безпритульних тварин. 

1.22. Розробка і впровадження системи інформаційно – просвітницьких заходів з населення 

стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, влаштування 

безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо. 

1.23. Проведення масової стерилізації безпритульних тварин із поверненням їх до ареалу 

попереднього перебування і поступове, зниження їх кількості. 

1.24. Проведення інформаційних заходів та навчально – просвітницької роботи.  

 

II.КОНТРОЛЬ ЗА ТЕРМIНАМИ ВИКОНАННЯ РОБIТ. 

 

2.1.Накладення штрафiв за недотримання термінів виконання робіт провадиться згiдно з роздiлом 

VI «Правил» з часу закiнчення термінив передбачених у дозволi. 

2.2. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальносільських заходів вимог 

"Правил благоустрою території населених пунктів Віта-Поштова та Юрівка " здійснює 

виконавчий комітет Віто-Поштової сільської ради. 

 

III.ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ РОБIТ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ. 

 

3.1.  Виконавець зобов'язаний: 

Мати на об'єкті:  

- письмовий дозвiл на виконання робiт;  

- проектно-кошторисну докуменгацію, узгоджену в установленому порядку;  

- проект виконання робiт;  

3.2.Встановити на Micцi робiт iнформацiйнi таблички з зазначенням організації, яка виконує 

роботи, номер телефону, з прiзвищем i посадою виконавця робiт, терміном їx початку та 

закiнчення.  

3.3.Не пiзнiше нiж за добу до початку земляних робiт викликати на Micцe представникiв 

зацiкавлених органiзацiій.  

3.4.Власники пiдземних мереж, отримавши виклик на Micцe роботи, де відсутні їx комунікації, 

повиннi телефонограмою повiдомити про це органiзацiю, яка зробила виклик.  



3.5При неявцi (протягом години) на мiсце робiт запрошених представникiв необхiдно викликати 

їх повторно. До їx прибуття виконання робiт забороняється. При повторнiй неявцi на мiсце робiт 

представникiв власникiв iнженерних мереж роботи виконуються згiдно з кресленнями.  

3битки за пошкодження мереж власникам не вiдшкодовуються.  

3.6.Загородити зону робiт. Встановити технiчнi засоби регулювання вуличного руху, а при 

проведеннi робiт на проїзнiй частинi дороги вiдповiднi дорожнi знаки.  

3.7.Здiйснювати шурфування пiдземних комунiкацiй на вимогу в присутностi представникiв їx 

власникiв.  

3.8.Доставляти матерiали на мiсце робiт тiльки пiсля отримання дозволу на Їx виконання.  

 

IV.ВИКОНАННЯ РОБIТ. 

4.1. ПЛАНОВІ РОБОТИ  

4.1.1.Виконання будь-яких планових будiвельних, ремонтно-будiвельних робiт на 

благоустроєних територiях допускаеться тiльки при наявностi:  

- доз волу на виконання робiт;  

- проектно-кошторисної документації, погодженоє у встановленому порядку;  

- проекту виконання робiт, ордеру на проведення земляних робiт iз вказаним терміном 

вiдновлення об'єктів благоустрою:  

- особи відповідальні за цi об'єкти до пiдписання акту прийому-передачi  

вiдновлювальних робiт.  

4.1.2.заявки на виконання земляних робiт на благоустроєних територiях сіл приймаються не 

пiзнiше нiж за 15 дiб до свят, масових гулянь, демонстрацiй.  

4.2. АВАРIЙНО-ВIДНОВЛЮВАЛЬНI РОБОТИ НА ПIД3ЕМНИХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖАХ.  

4.2.1.Пicля отримання повiдомлення про аварiю власник мережi зобов'язаний вислати аварiйну 

бригаду пiд керiвництвом вiдповiдальної особи i розпочати роботи, створивши безпечнi умови 

руху для людей, транспорту i збереження розмiщених поряд iнженерних мереж.  

Одночасно з відправленням аварійної бригади повідомити телефонограмою про характер і місце 

аварії організації, які мають суміжні з місцем аварії комунікації, сільську раду, комунальне 

підприємтво “ВІТА”  

та додатково: при аварії на проїзній частині – Державну Поліцію та лінійну шляхову 

експлуатаційну дільницю (ЛШЕД);  

4.2.2. Організації, які мають суміжні з місцем аварії комунікації, при отриманні телефонограми 

зобов'язані негайно скерувати на місце аварії свого представника, котрий повинен вказати 

розміщення відповідних комунікацій і стежити за дотриманням встановленого порядку 

виконання робіт. 

4.2.3.Нормативний термін виконання аварiйно-вiдновлювальних робiт для комунiкацiй:  

електромережi - від l-ї до 4-х дiб,  

газовi мережi - від l-ї до 3-х дiб,  

Micькі телефоннi мережi – від 1-ї -до 3-х дiб,  

У складних випадках, пов'язаних з необхiднiстю розширення обсягiв та зони ремонтних робіт, 

продовження термінів узгоджуються з виконкомом в кожному окремому випадку. При порушеннi 

виконавцем термінів, виконання аварiйних робiт стягується штраф згiдно з роздiлом VI цих 

«Правил».  

4.2.4.Вiдповiдальнiсть за вiдновлення благоустрою пiсля закiнчення аварiйно-вiдновлювальних 

робiт несе власник мереж.  

4.2.5.Термiни вiдновлення руху пiсля виконання робiт по ремонту iнженерних мереж на 

магiстральних вулицях та мicцях руху громадського пасажирського автотранспорту – протягом 

двох дiб, а в iнших мiсцях протягом п'яти дiб.  

4.2.6. Термiни вiдновлення благоустрою пiсля виконання ремонтних робiт чи будiвництва 

iнженерних мереж на магiстральних вулицях та мiсцях руху громадського пасажирського 

автотранспорту - протягом сорока п'яти дiб, а в iнших мiсцях протягом шiстдесяти дiб, в 

залежностi вiд пори року термiни можуть продовжуватись за погодженням виконкому. Про  

завершення робiт iз вiдновлення руху i благоустрою власник мереж в одноденний термін 

повiдомляє сiльвиконком.  



4.2.7.При виконаннi аварiйно-вiдновлюваних робiт їx виконавцi повиннi загородити мicцe аварії 

та встановити тимчасовi дорожнi знаки вiдповiдно до вимог правил дорожнього руху.  

4.2.8. Офiцiйне повiдомлення про аварiю вiд органiзацiй, що експлуатують підземні, надземнi 

iнженернi мережi в виконком є офiцiйним дозволом на виконання аварiйних робiт . Bci iншi 

підприємства для отримання дозволу на аварiйно-вiдновлювальнi роботи подають в виконком 

письмову заяву i схему з прив'язкою вiдносно прилеглих вулиць виконання робiт, календарний 

графiк проведення робiт, довiдка про наявнiсть матерiалiв, загорож. попереджуючих знакiв та 

засобiв, необхiдних для виконання основних будiвельних та вiдновлювальних робiт; копiя наказу 

про призначення відповідальної особи за проведення робiт; гарантiйний лист на вiдновлення 

шляхового покриття та елементiв благоустрою в обумовленi термiни. 

У випадку виконання вiдновлювальних робiт пiдрядною організацією в гарантiйному листi 

вказується  номер i дата укладеного договору по вiдновленню асфальтового покриття або 

елементiв благоустрою.  

Уci несуть повну вiдповiдальнiсть за стан благоустрою до передачi  його пiсля проведення 

вiдновлювальних робiт згiдно акту прийому-передачi вiдновлення елементiв. 

4.3. ВІДЛОВЛЮВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН 

4.3.1. Відловлювання безпритульних тварин здійснюється організацією (комунальним 

підприємством), з яким укладається відповідний договір згідно із санітарними нормами та 

чинним законодавством України . 

4.3.2. Відловлюванню підлягають безпритульні тварини. 

4.3.3. Не підлягають відловлюванню тварини, які раніше були простерилізовані і повернуті 

до попереднього ареалу перебування та візуально ідентифіковані. 

4.3.4. У разі шкоди, заподіяної особі внаслідок агресивної або непередбаченої дії тварини, 

відловлювання тварин здійснюється за заявками осіб до відповідної організації 

(комунального підприємства). 

4.3.5. Відловлювання тварин може тільки персоналом, який має відповідну кваліфікацію і 

допуск, будь – якими нижче наведеними не забороненими способами і методами з 

додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме: 

- медикаментозний – введення до організму тварини спеціальних лікарських засобів 

(снодійного, транквілізаторного), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети 

використовують приманки, шприци спеціальної конструкції; 

- механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (згідно з 

чинним законодавством), або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними); 

- комбінований – із застосуванням медикаментозного та механічного способів 

відловлювання. 

4.3.6. Відловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально обладнаними 

автомобілями групою або індивідуально в клітках. 

4.3.7. Відловлені тварини підлягають карантинуванню протягом 10 (десяти) днів на 

карантинному майданчику. 

4.3.8. Під час карантинування тварини повинні утримуватися індивідуально в спеціально 

обладнаних вольєрах із забезпеченням повної ізоляції. 

4.3.9. Тваринам під час карантинування повинні бути забезпечені необхідні біологічні, 

видові та індивідуальні потреби. Забороняється жорстоко поводитися з тваринами. 

 

5.3.СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ 

ТРАНСПОРТУ ПІШОХОДIВ. 

 

5.З.1.Виконавець робiт зобов'язаний дотримуватись передбачуваного порядку та терміну їx 

виконання i створити умови для безпечного руху транспорту та пiшоходiв згiдно з «Правилами 

дорожнього руху».  

5.З.2.Органiзацiя руху транспорту пiд час робiт на проїжджій частинi вулицi з їх закриттям 

(частково або повнiстю) визначаеться райвiддiлом патрульної служби та виконкомом.  

5.З.З.Для руху пiшоходiв з обох стор'н вулицi як правило повинна залишатися смуга тротуару 

шириною не менше 1,0 метра. В особливих випадках одна сторона тротуару може бути зайнята 



повнiстю, але з обов'язковим збереженням руху пiшоходiв по всiй ширинi протилежного 

тротуару.  

5.З.4.Пiд час проведення ямкового ремонту дорiг, рух транспорту припиняється  з погодженням з 

патрульною службою та виконкомом.  

5.З.5.В зимовий перiод пiшохiднi мiстки через траншеї повиннi очищатися вiд снігу та льодуi 

посипатися пiском силами органiзацiї, яка виконує роботи.  

5.4. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ (ПЛАНОВI ТА АВАРIЙНО-ВIДНОВЛЮВАЛЬНI).  

5.4.1.Розробка грунту в котлованах i траншеях при перетинi ними пiдземних комунiкацiй 

дозволяється тiльки пiсля встановлення ручним шурфуванням фактичного мiсця розмiщення цих 

комунiкацiй.  

5.4.2.3емлянi роботи поблизу iснуючих комунiкацiй i при їx перетинi виконуються у вiдповiдностi 

з вимогами БНIП.  

5.4.З.При проведеннi земляних робiт необхiдно забезпечити вїзди в двори i входи в примiщення, 

для чого органiзацiя зобов'язана встановити перехiднi пiшохiднi мiстки з поручнями.  

5.4.4.При виявленнi пiдземних комунiкацiй, не вказаних у проектi виконавець робiт зобов'язаний 

повiдомити про це вiдповiднi експлуатацiйнi органiзацiї та мicьквиконком. Роботи необхiдно 

негайно припинити.  

5.4.5.При пошкодженнi будь-якої споруди чи мережi пiд час виконання робiт виконавець 

зобов'язаний повiдомити про це власника споруд, комунiкацiй. Виконання робіт безпосередньо 

біля місця пошкодження повинно бути зупинено до прибуттяя представникiв органiзації, яка 

експлуатує цi споруди, мережi.  

5.4.6. Лiквiдацiя пошкоджень провадиться власниками споруд, мереж. Органiзації, якi пошкодили 

споруди, мережi виконують землянi та iншi пiдсобнi роботи за вказiвкою власникiв пошкоджених 

споруд i мереж та сплачують ·їм вартість ремонтних робiт. Пошкодження iнженерних мереж в зонi 

проведения будiвельних робiт не з вини будiвельних органiзацiй повиннi лiквiдовуватись силами 

i за рахунок власникiв мереж в термiни, необхiднi для виконання будiвельних робiт.  

5.4.7.При необхiдностi реконструкції пiдземних мереж, не передбачених в проектi, роботи 

можуть виконуватися тiльки пicля погодження проекту в установленому порядку.  

5.4.8.3абороняється засипати землею, смiтям та iншими сипучими матерiалами кришки люкiв i 

камер, зеленi насадження, а також складувати матерiали на газонах, трасах, пiдземних iнженерних 

мережах i пiдїздах до наземних споруд.  

5.4.9.При необхiдностi тимчасового складання грунту в мiсцях розташування колодязiв, їx 

необхiдно вiдгородити з забезпеченням пiдходiв до них. При необхiдностi збереження руху 

транспорту через розриту траншею на проїзнiй частинi, будiвельна органiзацiя зобов'язана 

органiзувати проїзд через тимчасовий мicт згiдно проекту. Вiдповiдальнiсть за будiвництво мосту 

несе виконавець робiт.  

5.5.ПІДГОТОВКА ОБ'ЕКТІВ ДО ВIДНОВЛЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ. 

5.5.1.3асипання траншей ( котлованiв) пiсля будiвництва, реконструнцй або ремонту пiдземних 

мереж та споруд може здiйснюватися тiльки пiсля складання акту, пiдписаного представниками 

технагляду замовника та органiзації, яка буде утримувати цi пiдземнi мережi та споруди.  

5.5.2.3асипання траншей та котлованiв повинно здiйснюватися з дотриманням технiчних умов, 

проектно-техннної документації, заходiв, необхiдних для збереження конструкцiй та ·ix 

iзоляція.  

5.5.3.3асипати траншеї та котловани на проїзнiй частинi i тротуарах необхiдно пiском 

звiдповiдним ущiльненням пiд технiчним контролем експлуатуючих органiзацiй.  

5.5.4.Якщо засипання траншей здтйснюєтъся непридатним для цiе·i мети грунтом або без 

необхiдного йога ущiльнення, то представники виконкому та органiзації, яка проводить 

роботи,складають акт, згiдно якого будiвельна органiзацiя зобов'язана негайно усунути вказанi 

недолiки.  

5.5.5.Пiсля закiнчення будiвництва, реконструкції або ремонту пiдземних iнженерних мереж та 

споруд виконавець зобов'язаний до вiдновлення шляхового покритя або зелених насаджень 

прибрати  залишки грунту та смiпя; викликати представника організації  на яку покладенi 

обов'язки  експлуатації покритя, та представника органiзації яка проводитиме вiдновлювальнi 

роботи для складання акту скритих робiт.  



6.РОЗМIЩЕННЯ ОБ'ЕКТlВ ПОБУТОВО-ТОРГlВЕЛЬНОГО ПРИ3НАЧЕННЯ, 

РЕКЛАМНОГО АБО IНФОРМАЦIЙНОГО ХАРАКТЕРУ НА ВУЛИЦЯХ СІЛ 

ВIТА-ПОШТОВА ТА  ЮРIВКА. 

6.1.Розмiщення об'єктів побутово-торгiвельного призначення i рекламоносіїв проводиться за 

рiшенням виконкому.  

6.2. Біля кожної споруди побутово-торгiвельного призначення повинно бути влаштовано впритул 

до неї покриття вдосконаленого типу завширшки: 

- з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і конструкції споруди)       – 2 метри,  

- з боку вiтрини i службового входу - 1 м.  

- з боку входу для покупцiв - 2 м.  

6.3.Бiля кожног споруди ·її власники зобов'язанi встановити урну для смiття.  

6.4.3абороняеться користуватися спорудами побутово-торгiвельного призначення, а також 

пересувними елементами вуличної торгiвлi, якщо ·ix власниками (користувачами) не забезпечено 

закрите стiкання використаної ними води в зливостоки.  

6.5.3абороняється розмiщувати споруди, об'екти побутово-торгiвельного призначення :  

- на тротуарах, пiшохiдних дорiжках, штучних спорудах;  

- бiля фасадiв адмiнiстративних будинкiв i культових будiвель;  

- у межах охоронних зон: пам'яток архiтектури, історії та культури;  

- безпосередньо: бiля пам'ятників клумб iнших елементiв оздоблення будинкiв і декоративного 

благоустрою територiй без рішень виконкому;  

- ближче 15 метрів до перехресть вулиць, пiшохiдних переходiв; 

- в охоронних зонах iнженерних комунiкацiй.  

6.6.Рекламоносiї розмiщуються згiдно рiшення виконкому:  

- на окремих спецiальних конструкцiях як тимчасових та стацiонарних установках, щитах, 

екранах тощо;  

- на опорах вуличного освiтлення та над провдною частиною вулиць i дорiг з дотриманням вимог 

технiки безпеки та забезпечення видимостi дорожнiх знакiв, перехресть,пiшохiдних переходiв, 

зупинок транспорту загального користування а також за умов, що така реклама не повторюе (чи 

імітує) зображення дорожних i вказiвних знакiв.  

- в межах охоронних зон, пам'яток iсторiї та кулыури, за погодженням з вiдповiдними службами 

та виконком.  

6.7.забороняється розмiщувати зовнiшню рекламу:  

- методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементiв вуличного обладнання, будiвель i 

споруд, якщо iнше не передбачене угодою з їx власниками;  

- на пiшохiдних дорiжках;  

- зi знищенням зелених насаджень.  

6.8.Для розмiщення споруд побутово-торгiвельного призначення не допускаеться пошкодження 

або знищення зелених насаджень.  

6.9.Споруди побутово-торгiвельного призначення i рекламоносії пiсля закiнчення терміну дiї 

дозволу повиннi бути демонтованi без нагадування, або перереєстровані не пiзнiше 30 днiв,пiсля 

закiнчення терміну дiї дозволу вони вважаються самовiльно встановленими.  

6.10.Самовiльно встановленi споруди побутово-торгiвельного призначення i рекламоносіi, в тому 

числi i об’єкти, дозволи на встановлення яких скасованні пiсля застосування до їx власникiв 

штрафних санкцiй пiдлягають примусовому демонтажу.  

Примусовий демонтаж самовільно встановлених побутово-торговельних споруд і споруд, 

дозволи на встановлення яких скасовані, здійснюють КП“ВІТА” за письмовим розпорядженнями 

сільського голови. 

Видатки на демонтаж та зберігання демонтованих об'єктів відшкодовують їх власники. Розмір 

оплати встановлюється:  

- за одну добу зберігання побутово-торговельних споруд і спеціальних конструкцій зовнішньої 

реклами на базах КП “ВІТА” - в розмірі 100 гривень за добу;  

- за доставку і демонтаж побутово-торгівельних споруд і спеціальних конструкцій зовнішньої 

реклами в розмірі фактичних витрат, але не менше 5000 грн.  



Доходи від зберігання демонтованих об'єктів використовуються КП “ВІТА” на розвиток власної 

виробничої бази та благоустрій території сіл.  

Повернення власникам демонтованих об'єктів провадиться КП «ВІТА» після оплати власниками 

вартості їх демонтажу, доставки та зберігання.  

Після закінчення місячного терміну зберігання примусово демонтованих об'єктів, власники яких 

не зголосилися за їх поверненням або не сплатили вартості демонтажу, доставки та зберігання, 

подальше їх застосування визначається керівником КП «ВІТА» згідно з чинним законодавством.  

6.11.Порядок демонтажу в кожному конкретному випадку встановлюєтъся рiшення  

виконкому.  

7.ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

7.1.Самовiльно прокладати або ремонтувати iнженернi комунiкацiї (пiдземнi i наземнi).  

7.2.Встановлювати дорожнi знаки, пристрої обмеження швидкостi без погодження з райвiддiлом 

патрульної поліції та виконкомом.  

7.3.Самовiльно встановлювати тимчасовi i постiйнi огорожi i вiдгородження.  

7.4.Самовiльно встановлювати в межах червоних лiнiй риштування.  

7.5.Самовiльно встановлювати споруди побутово-торгiвельного призначення, пересувнi  

елементи вуличної торгiвлi, рекламоносії, гаражi.  

7.6.Заправляти транспортнi засоби паливно-мастильними матерiалами з автомобiльних та  

iнших пересувних бензозаправникiв, здiйснювати торгiвлею паливно-мастильними, iншими 

матерiалами та виробами на проїзнiй частинi вулиць, на тротуарах.  

 

 

V. УТРИМАННЯ ВЛАСНИХ I ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК. ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРIЙ, ПОРЯДОК ЇХ ПРИБИРАННЯ ТА ЗАКЛЮЧЕННЯ 

ДОГОВОРІВ НА ВИВIЗ СМIТТЯ. 

 

8.1.Утримання i прибирання вулиць, шляхопроводiв, мостів, тротуарів, дворів та територiй якi 

прилягають до будiвель чи використовуваними дiлянками здійснюється їх власниками, орендарами, 

в порядку, яких встановлений цими «Правилами».  

8.2.Юридичнi та фiзичнi особи, СПД, власники, орендар: будiвель, забудiвники i громадяни, 

вказанi в п.1.1 роздiлу  цих «Правил», зобов'язанi здiйснювати прибирання прилеглих територiй:  

- по периметру, відведеної, закріпленої або арендованої, дiлянки;  

- в ширину - до середини вулиць, а при одностороннiй  забудовi 

 - на всю ширину проїзної частини та проводять пiдрiзання  гiлок дерев, що виступають на 

тротуари в.д огорожi на висату 2,5 метра; кpiм територiй, якi закрiпленi за сiльською радою.  

8.3. Території, дороги, штучнi споруди, зупинки громадського транспорту закрiплюються 

розпорядженнями сільського голови для утримання та прибирання за КП «ВІТА»,   

та прибирання за підприємствами, устанавами, СПД i громадянами. 

 Утримання i прибирання закрiплених територiй здійснюється силами i за кошти цих суб'єктів.  

8.4. Прибирання територiй, прилеглих до виробничих баз та підприємста на відстані 50  

метрів, здiйснюють власники цих підприємств. Прибирання територiй, прилеглих до закладiв 

торгiвлi та громадського харчування на відстані 40 метрів, здiйснюють власники або орендарі цих 

закладiв. Прибирання територiй, прилеглих до кіосків, лiтнiх майданчикiв, пересувних елементiв 

вуличної торгiвлi на відстані 30 метрів, здiйснюють власники об'єктів вуличної торгiвлi.  

Пiдтримання чистоти на прилеглих територiях до вказаних об'єктів провадиться протягом 

робочага часу i пiсля закiнчення роботи.  

8.5.Прибирання водовiдвiдних канав, труб, дренажiв, якi призначенi для відводу  

поверхневих i грунтових вод з вулиць i дворів, здійснюється підприемствами, органiзацiями, 

орендарями, забудовниками та власниками будинкiв, в користуванні яких перебуває вiдповiдна 

територiя.  

8.6. Очищення  колекторiв  дощової  каналізації  і дощоприймачів  здійснюється 

експлуатацiйною організацією.  

 

9.ВИ3НАЧЕННЯ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРIЙ ТА ЇХ ПРИБИРАННЯ. 



9.1.Юридичнi та фiзичнi особи, СПД i громадяни, згiдно п.1.1розділу цих  «Правил»  

зобов'язанi здiйснювати прибирання прилеглих територiй.  

9.2.Прилеглою територією є:  

-територiя що прилягає по периметру відведеного закріпленої або арендованої, дiлянки до дopiг 

чи тротуарів загального користування, в ширину - до середини вулиць, а при одностороннiй 

забудовi - на всю ширину проїзної, частини.  

9.3.Власники i орендарі будiвель, кіосків, павiльйонiв, а також громадяни, що проживають  

в iндивiдуальних житлових будинках iз органiзацiями комунального господарства:  

- можуть укладати угоди на прибирання прибудинкових i прилеглих  територiй;  

- можуть заключати договори на вивiз смiттяя з прибудинкових та прилеглих територiй.  

9.4.Урни для смiтя на території села встановлюються за кошти органiзацiй, устанав, СПБ.  

юридичних та фiзичних осiб за якими закрiпленi прилеглi території iз розрахунку:  

- зупинки громадського транспорту - не менше 1 урни;  

- заклади торгiвлi, громадського харчування, побутового  обслуговування та  

установи i органiзацiї,- по 1 ypні бiля кожного  входу i виходу;  

- обєкти вуличної торгiвлi -1 урна;  

9.5. Урни повині очищатись їх власниками в міру їх заповнення; 

9.6. Відповідальність за належний стан і утримання території та забезпечення урнами iз 

розрахунку 1 урна на 100 кв. м. відстань мiж урнами не бiльше 25 м. 

- при проведеннi масових заходiв покладається на органiзаторiв заходiв.  

9.7. Прибирання дворових територій здійснюють: власники, орендарі, СПБ та інші 

балансоутримувачі. 

9.8. Санітарними днями в с. Віта-Поштова та Юрівка є: 

- кожна остання субота місяця. У випадку святкових днів санітарний день переноситься на один 

день раніше або пізніше. 

9.9.Пiд час проведення санiтарних днів проводиться вибiрковий об’їзд  вулиць,  

прилеглих територiй на предмет якiсного прибирання територiй. 3а результатами перевiрки з 

участю санітарної та екологічної служби, представникiв сільської ради у випадку неякiсного 

прибирання складаються акти про порушення цих «Правил», затверджуються та подаються на 

засiдання адмінкомісії для прийняття рiшення згiдно роздiлу IV цих «Правил».  

 

10. УТРИМАННЯ I ПРИБИРАННЯ СIЛЬСЬКИХ, ДВОРОВИХ БЛАГОУСТРОЮ. 

10.1.УТРИМАННЯ I ПРИБИРАННЯ СIЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРIЙ.  

10.1.1. Прибирання сiльських територiй здійснюєтъся:  

у весняно-лiтнiй перiод: 

- ранкове - до 8-00 год. 

-денне  -з 17-00. 

в осiнньо - зимовий перiод:  

- ранкове - до 9-00  

- денне  - з 14-00 . 

10.1.2.Поливання вулиць i тротуарів здійснюється в спеку, в мipy необхiдностi. Смiття вивозиться 

спецiально обладнаним транспортом на облаштоване сміттєзвалище.  

10.1.3. Для усунення снiгових накатів, з настанням снiгопадiв, повинно  

прибирання снiгy з пiдгортанням його в вали до закiнчення снiгопадiв.  

10.1.4. Пiдгортання снігy в вали дозволяеться на всіх вулицях залежно від ширини вулиць i 

характеру руху на них, вали  можуть укладатися з однієї або з двох сторін проїзної частини. 

10.1.5. Забороняється утворення валiв снiгy в зонi перехресть, пiшохiдних переходiв а також 

згортань cнiry i зрубiв льоду на газони з зеленими  багаторiчними насадженнями.  

При укладаннi снiгових валiв i куп необхiдно залишати на проїзній  частинi вулиць i  

тротуарів на перехрестях вулиць в’iзди в подвiр'я, пiдходи до будiвель, вiльнi про'їзди i проходи 

для пiшоходiв.  

10.1.6. Укладення сипу, зрубiв льоду на тротуарах, подвiр'ях здійснюєтъся в мiсцях, якi 

забезпечують вiльний прохiд пiшоходiв i  пiд’їзд механiзмiв та автотранспорту.  

10.1.7. Роботи зачистки снiry i завантаження на транспортнi засоби  здійснюється 



силами юридичних i фiзичних осiб, за якими закрiплена  прилегла територiя.  

10.1.8. Вивезення cнiry, зрубiв льоду з вулиць, тротуарів  здтйснюсться юридичними i 

фiзичними особами за якими закрiпленi прилеглi та надані в користування або у власнiсть 

територiї .  

10.1.9. Прибирання, вивiз cнiry здiйснюєтьься в першу чергу на магiстральних вулицях, мостах, 

шляхопроводах та маршрутах громадського  автотранспорту.  

10.1.10.Кришки колодязiв пiдземних iнженерних мереж при виконаннiмеханiзованих 

снiгоприбиральних робiт очищають від cнiry i льоду ручним способом.  

10.1.11. Власники пiдземних iнженерних мереж зобов'язанi до зимового  перiоду  

вiдремонтувати колодязi, люки яких повиннi бути на одному ргвні з проїзною частиною вулиць.  

10.1.12. Прибирання всіх територiй в перiод снiгопадiв проводиться цiлодобово, а в  

перiод ожеледицi посипання пiском тротуарів пiшохiдних дорiжок та проїзної частини вулиць на 

перехрестях, мостах, пiдйомах , спусках та iнших небезпечних мiсць здійснюється за необхiднiстю 

на весь перiод ожеледицi. Вивезення снiry i зрубiв льоду дозволяєтъся на спецiально відведених 

виконкомом мiсцях.  

10.2. ПРИБИРАННЯ I УТРИМАННЯ ДВОРОВИХ ТЕРИТОРIЙ.  

10.2.1.Територi'i дворів, житлових i адмiнicтративних будiвель повиннi утримуватись в  

належному санпариому стані щоденно необхiдно: прибирати, пiдмiтати, в лiтнiй перiод 

-поливати; в зимовий перiод - пiдгортати та вивозити сніг посипати  пiском; своєчасно вивозити 

смiття i нечистоти, очищати водостоки i дренажi.  

10.2.2.На час ремонту будинкiв на територiях двор.в вiдводиться Micцe для тимчасового 

складування будматерiалiв i будiвельного смiття. Смiття  постiйно повинно вивозитись 

транспортом осiб, що проводять ремонт.  

10.2.3.Будинковолодiння, якi не мають каналiзацiй, повиннi мати утепленi вигреби  

туалетних i помийних ям з водонепроникним дном i стiнами, закритими кришками. 

3АБОРОНЯЄТЬСЯ  

- виливати помиї i нечистоти на територi двортв, вулиць чи площ.  

10.2.4.Вигреби туалетних i помийних ямї, необхiдно своєчасно очищати, утримувати в належному 

санітарному стані i дезинфiкувати препаратами дозволеними МО3 України.  

10.2.5.3бiр i вивiз твердих побутових відходів i нечистот з будинковолодiнь здiйснюєтьсязгiдно 

санітарно-гігієничних вимог, разових замовленнь.  

10.3.ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗОВНIШНЬОГО БЛАГОУСТРОЮ.  

10.3.1.Юридичнi та фiзичнi особи, підприємства, органiзацiї, установи рiзних форм власностi, 

орендарі, забудовники, власники iндивiдуальних будинкiв,  СПД та iншi власники будiвель i 

споруд зобов'язанi утримувати в належному стані:  

- фасади житлових, культурно-побутових, освітніх, адмiнiстративних, промислових i  

торгiвельних будiвель;  

- огорожі, газоннi огорожi i паркани;  

- реклами, рекламнi щити, вивiски i вiтрини;   

- павiльйони, кiоски, намети, ятки;  

- лiхтарi вуличного освiтлення, стовпи, мачти;  

- будинковi лiхтарi з номерними знаками;  

- трансформаторнi пiдстанції (будки);  

- скульптури, пам'ятники, тощо.      

10.3.2.Юридичнi та фiзичнi особи рiзних форм власностi зобов'язанi свовчасно проводити огляди 

будiвель, споруд i прибудов, а саме: зовнiшнього вигляду, технiчного стану.  

10.3.3.Фарбування всіх будiвель i споруд повинно проводитися за необхiднiстю. Фарбування слiд 

проводити атмосферостiйкими фарбами.  

10.3.4.Будiвництво i встановлення огорож, паркiв, газонних огорож, кюск!в, намепв, павiльйонiв, 

ларкiв, рекламних щитiв, щитiв оголошень i iнших прибудов допускаеться пiсля погодження 

проектiв в установленому порядку та з дозволу служб, визначених виконкомом.  

10.3.4.Свiтловi реклами i свiтловi вивiски повиннi вмикатися з настанням темноти одночасно з 

вуличним освiтленням.  

Вiтрини, вивiски магазинiв, закладiв громадського харчування i  побутового  



обслуговування необхiдно утримувати в належному порядку та обладнати спецiальною  

освiтлювальною арматурою. Власники магазинiв, офiсiв, закладiв громадського харчування i 

побутового обслуговування зобов'язанi встановити свiтловi вивiски та здiйснювати їх цiлодобове 

освiтлення iз настанням темноти. Оформлення ycix вивiсок i вiтрин потребус обов'язкового 

узгодження з сiльською радою щодо художньо-есетичного вигляду та з врахуванням 

впровадження «Закону про мови в Україні» - мовного режиму.  

10.3.5.Розклеювання газет, плакатiв, афiш оголошень, iнформацiй i реклам дозволяється тiльки на 

спецiально встановлених щитах.  

Мiсце розвiшування передвиборних агiтацiйних плакатiв визначається виконкомом.  

До власникiв агiтацiйних плакатiв, розмiщених без узгодження або несвсечасно знятих 

застосовуються санкцй роздiлу VI «Правил».  

10.3.6.Встановлення огорожі, будiвельних майданчикiв в межах червоної лiнiї вулиць, на 

тротуарах, газонах, на проїзнiй частинi допускається з  дозволу виконкому.  

10.3.7. Bci юридичнi i фiзичнi особи власники будiвель i споруд зобов'язанi постiйно  

прибирати прилеглi та надані у власнiсть користування територiй та заключити договір на  вивіз 

сміття.  

10.3.8 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  

10.3.9. Кидати будь-яке смiття, недопалки, папiр на проїзну частину вулиць, тротуари й iншi мiсця 

загального користування.  

10.3.10.Скидати смiття, болото, нечистоти, зруби льоду i забруднений сніг в оглядовi, 

дощеприймальні колодязі, ставки інші водоймища, на газони, під дерева і кущі на проїзну частину 

вулиць, тротуарів.  

10 .3.11.Скидати будь-яке смiття, нечистоти, землю, будiвельнi та iншi вiдходи на вулицях, 

пустирях, лiсовiй зоні, вздовж доріг, в охороннiй зонi рiчок i водоймищ, на вiльних територiях i в 

ycix iнших невiдведених для цього мicцях.  

10.3.12.Мити автомашини, мотоцикли в охороннiй зонi рiчок i водоймищ та на прибудинкових 

територiях, на проїзнiй частинi дорожнiх об'єктів, узбiччi, та тротуарах.  

10.3.13.3ливати вiдпрацьованi мастила на землю чи дорожнє полотно.  

10.3.14.3алишати на вулицях i в подвір''ях не вивезене смiття, нечистоти, болото, зруби льоду, 

будiвельнi та iншi вiдходи.  

10.3.15.Складувати на вулицях, мостах та в iнших не вiдведених мiсцях будiвельнi матерiали, iншi 

предмети.  

10.3.16.3алишати на вулицях i iнших сiльських територiях торгiвельнi ятки, тару, пересувнi 

коляски й iнше устаткування.  

10.3.17.Розклеювати афiшi i оголошення на парканах, фасадах будiвель, стовпах, тощо, 

прикрiплювати реклами, вiтрини i щити до решiток огорож.  

10.3.18.3ахаращувати двори тарою та складати її  на проходах, переходах, тротуарах.  

10.3.19.Спалювати смiття, опале листя та iншi вiдходи на вулицях, в подвтр'ях, урнах, складати їх 

для тривалого зберiгання.  

10.3.20.3абруднювати вулицi, площi, майдани i iншi території сiл при перевезеннi  

автотранспортом смiття, сипучих та iнших матерiалiв.  

10.3.21.Оформляти вiтрини i вивiски без узгодження з виконкомом.  

 

РО3ДIЛ VI 

 

11.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ «ПРАВИЛ  БЛАГОУСТРОЮ ТА 

УТРИМАННЯ ТЕРИТОРIЙ СІЛ ВІТА-ПОШТОВА ТА ЮРІВКА 

11.1.Kеруючись Законом України «Про благоустрiй населених пунктiв» та вiдповiдно доп.44 

СТ.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за порушення "Правил 

благоустрою і утримання території сіл Вiта-Поштова та Юрiвка " накладаються штрафи, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: 

11.2. Самовільне скидання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів 

виробництва, землі у невідведених для цього місцях.  



примітка до пункту 5.1.1. Штрафи накладаються на посадових осіб організацій, та громадян, що 

допустили порушення, а в разі неможливості їх виявлення - на посадових осіб організацій, за 

якими закріплені ці території, після закінчення терміну припису про усунення виявлених 

порушень.  

11.3. Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям, металобрухтом.  

11.4.Несвоєчасне прибирання території, в тому числі прилеглої та закріпленої розпорядженням 

сільського голови або виконавчого комітету сільської ради (в т.ч. територій, що прилягають до 

приватних земельних ділянок, зокрема зелених насаджень та зелених зон.  

11.5. Забруднення впорядкованих територій при перевезенні сміття сипучих матеріалів 

автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів.  

11.6. Несвоєчасний вивіз побутового сміття із контейнерних майданчиків.  

11.7. Несвоєчасний вивіз будівельного сміття із будівельних майданчиків.  

11.8.3асмічення місць загального користування недопалками, паперами, недогризками, 

лушпинням тощо.  

11.9. Витоки води, фекалій на впорядковані території.  

11.10.Несвоєчасне прибирання снігу із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне 

посипання їх піском, скидання снігу на проїзну частину вулиць.  

11.11. Посипання тротуарів хімічними речовинами.  

11.12. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїзній частині вулиць, тортуарах, у 

житлових мікрорайонах та в необладнаних для цього місцях.  

11.13. Складання ґрунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика без 

дозволу.  

11.14. Складання тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових 

територіях тощо, без дозволу виконавчого комітету.  

11.15. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.  

11.16. Наїзди на зелені насадження, газони, декоративні огорожі, тротуари.  

11.17. 3абруднення території, вулиці, тощо, викликане виконанням будівельних робіт понад 

нормативні терміни, вказані в дозволі.  

11.18. Відсутність освітлення розкопаного місця.  

11.19. Відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при 

прокладанні підземних інженерних комунікацій.  

11.20. Неякісне відновлення благоустрою об'єкта після виконання планових та аварійних робіт.  

11.21. 3абруднення території внаслідок пошкодження об'єктів благоустрою.  

11.22. 3абруднення території, вулиць, тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, 

ремонтно-будівельних робіт.  

11.23. Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових 

огорож, риштувань, дорожніх знаків, кіосків, яток стаціонарних, спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація.  

11.24. Розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах будинків, 

споруд, парканах, деревах, стовпах, тощо та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів.  

11.25. Незадовільне забезпечення технічної справності:  

а) доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, підземних 

переходів, пішохідних доріжок;  

б) колодязів водопровідних, каналізаційних, зв'язку і їм подібних, дощоприймачів, дренажів, 

колекторів дощової каналізації, теплових камер.  

11.26.Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій.  

11.27.Незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність, не відповідність їх до 

затверджених паспортів, проектів, вимог:  

а) постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, 

домових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття;  

б) кіосків, літніх торгівельних майданчиків, яток стаціонарних, трансформаторних будок, 

телефонних і електричних шаф, навісів та павільонів зупинок транспорту;  

в) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам'ятників, скульптур, 

пам'ятних дошок.  



11.28. Відповідальність за порушення Правил, скоєних неповнолітніми визначається згідно із ст. 

13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

11.29.Протокол, що підтверджує факт порушення Правил, мають право складати та пред’являти 

порушникам в межах своєї компетенції:  

-депутати сільської ради, члени виконавчого комітету, та особи визначенні розпорядженням 

сільського голови; 

- посадові особи КП “ВІТА“;  

- посадові особи ГФ «Віта-Захист»; 

- посадові особи сільської Ради; 

- службові особи органів Міністерства внутрішніх справ; 

- службові особи з охорони навколишнього природного середовища; 

11.30. Розмір штрафу за порушення Правил ста 

новить, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення:  

- для громадян: від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

- для посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності: від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

11.31. Накладання штрафів на посадових осіб та громадян провадиться адмінкомісією при 

сільраді за протоколами, складеними посадовими особами, переліченими в п. 11.29.  

11.32. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання 

державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями посадовими 

особами і громадянами. Примусове виконання постанов адмінкомісії провадиться згідно з 

положеннями Розділу 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

11.33. Кошти, отримані від накладених штрафів за постановами адмінкомісій скеровуються до 

бюджету Віто–Поштової сільської ради.  

11.34. Вимоги всіх вищеназваних органів про сплату штрафу обов’язкові до виконання на 

території сіл Віта-Поштова та Юрівка, всіма юридичними і фізичними особами, незалежно від їх 

відомчого підпорядкування та форм власності. 

11.35. Контроль виконання постанов адмінкомісій здійснює відповідальний  адмінкомісії. 

 

 

Сільський голова        Д.Ю. Шульган 


