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УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

_________ 20__ року                                                          ____ сесія 7 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я №_____ 

 

Про затвердження Правил благоустрою території 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

 Відповідно до ст.10, ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених 

наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України №310 від 27.11.2017 року та з метою 

забезпечення благоустрою територій Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, 

установ і організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан 

благоустрою та санітарний стан, формування сприятливого для життєдіяльності 

середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів 

та елементів благоустрою, зелених насаджень  на території Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної 

депутатської комісій з питань планування територій, земельних відносин, 

природокористування, будівництва, архітектури та благоустрою, постійної комісії з 

питань комунальної власності, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та транспорту,  керуючись п. 44 ч. 1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  Літинська селищна  рада,  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Правила благоустрою території Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади (Додаток). 

 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 10 сесії 6 скликання 

Літинської селищної ради № 126 від 26.05.2011 року «Про правила благоустрою та 

утримання території смт Літина».   

3. Контроль за дотриманням правил покласти на постійну комісію з питань 

планування територій, земельних відносин, природокористування, будівництва, 

архітектури та благоустрою, постійну комісію з питань комунальної власності, 

інфраструктури, житлово-комунального господарства та транспорту, виконавчий 

комітет Літинської селищної ради та інші уповноважені органи в межах їх 

повноважень.  

 

         Селищний голова        А.І.Бичок 



 
     Додаток 

                                                                                             до рішення  __ сесії 7 скликання 

                                                                                             Літинської селищної ради 

                                                                                              від _____20__ р. №______ 

 

ПРАВИЛА  

благоустрою території Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади 

 

І. Загальні положення 
 

1 Правила благоустрою територій Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади (далі Правила) установлюють вимоги щодо благоустрою 

території Літинської селищної об’єднаної територіальної громади. 

2. У  Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях: 

прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його 

частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті 

благоустрою по його периметру; 

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі 

України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» тощо. 

3. Правила  розроблені відповідно до статті 34 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів».  

4. Фінансування заходів із благоустрою території Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади здійснюється відповідно до статті 36 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів». 

Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою території Літинської 

селищної об’єднаної територіальної громади здійснюється відповідно до статті 37 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 

5. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення Правил 

благоустрою Літинської селищної об’єднаної територіальної громади згідно з 

вимогами законодавства України. 

 

IІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій 

об’єктів благоустрою Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади 
 

1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких 

територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів. 

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою 

здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-

5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. 

Благоустрій територій». 



2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 

15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення 

ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого 

наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788. 

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

культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, 

дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і 

майданчиків здійснюється балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює 

утримання об’єктів благоустрою, а об’єкта, який перебуває у приватній власності - 

його власником. 

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про природно-заповідний фонд України». 

3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, 

садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля 

здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку 

впливу на довкілля», а також: Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

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

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754; 

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279; 

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; Державних санітарних норм 

та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195; 

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»; інших нормативно-

правових актів та нормативно-технічних документів. 

4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого 

масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-

технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації 

водних об’єктів. 

5. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням 

вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації 

оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 

липня 1996 року за № 378/1403. 

6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на 

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

7. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з 

контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не 



ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні 

майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони). 

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

скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють 

з розрахунку одна урна на 800 м-
2
 площі. На головних алеях парку відстань між 

урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не 

менше ніж 0,01 м-
3
. 

9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, 

рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником 

середнього утворення відходів за три дні. 

10. Основне прибирання парків здійснюється до восьмої години ранку.  

11. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється 

відповідно до: Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; Закону 

України «Про охорону культурної спадщини»; постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення 

меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження 

господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»; 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про 

затвердження Списку історичних населених місць України»; постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку 

укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»; 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; ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та 

забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»; ДСТУ Б 

Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж 

і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування». 

12. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги 

України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону 

України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 

№ 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за 

№880/12754. 

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

населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог: Закону України «Про 

дорожній рух»; Закону України «Про автомобільні дороги»; 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; 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; 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; ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з 

експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»; ДСТУ 3587-97 «Безпека 

дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до 

експлуатаційного стану»; ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів». 

14. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої 

мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною 

кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та 

реагентів. 

15. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється 

відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих 

у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754. 

16. 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, на закріпленій 

території зобов’язані: 

 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 

територіальний орган або підрозділ Національної поліції України; 

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

17. 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; 

 скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього 

зливостоку; 

 встановлювати намети; 

 випасати худобу та свійську птицю; 

 скидати сніг. 

18. 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. 

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

інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або 

уповноваженими ними органами. 

20. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на 

автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до 

вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги». 



21. 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. 

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та 

ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та 

випробування». 

22. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, 

вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування. 

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із 

дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 

115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, 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; 

23. 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); 

 забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом 

транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність 

вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді; 



 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. 

24. 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. 

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням. 

25. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з 

дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій 

населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 

квітня 2011 року за № 457/19195. 

26. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з 

дотриманням вимог: 

Закону України «Про поховання та похоронну справу»; Порядку утримання 

кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 

року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за 

№ 1113/9712; Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо 

облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 

2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 01 липня 1999 року № 28. 

27. 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. 

28. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з 

дотриманням вимог статті 30-
1
 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів». 

29. 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. 
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ІІІ. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

 1. Громадяни у сфері благоустрою мають право: 

 користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів Літинської 

об’єднаної територіальної громади; 

 брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою; 

 вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, уповноважених 

ними підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою; 

 отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну 

інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них 

змін, а також роз'яснення їх змісту; 

 брати участь у здійсненні заходів з благоустрою територій 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 території населених 

пунктів в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю 

або майну громадян, фізичних або юридичних осіб; 

 звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну 

чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів 

благоустрою. 

2. Громадяни у сфері благоустрою  зобов'язані: 

 утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому 

порядку території ; 

 дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади; 

 не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою 

громади; 

 відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням 

законодавства з питань благоустрою; 

 для забезпечення відповідного поводження з твердими побутовими 

відходами, згідно з вимогами діючих санітарних норм та норм їх утворення, в 

обов’язковому порядку заключати договори про вивезення  побутових відходів із 

юридичною особою, яка визначена  виконавцем послуг на вивезення побутових 

відходів відповідно до чинного законодавства; 

 виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом 

України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, 

рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

іншими чинними нормативно-правовими актами. 

 

 

 

 



ІV. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, 

організацій у сфері благоустрою території Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади 

 

1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта 

благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію самостійно або 

брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із 

балансоутримувачем. 

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, 

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

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які 

розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта 

здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою 

В = Пз х Сбв, 

де 
 

Пз  загальна площа території, закріпленої за підприємством, 

установою, організацією; 

 
 

Сбв -  базова вартість одного квадратного метра земель у межах 

населеного пункту, визначена у технічній документації з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах 
населених пунктів. 

2. 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 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 із 

юридичною особою, яка визначена  виконавцем послуг  на вивезення побутових 

відходів відповідно до чинного законодавства; 

 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, косіння трави заввишки більше ніж 10 см, 

видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого 

гілля; 

 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; 

 вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та 

хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що 

становлять загрозу здоров’ю населення; 

 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. 

3. 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. 

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, 

переважно енергозберігаючою. 

4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків. 

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка 

залежно від пори року та природних умов. 

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді 

будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або 

приміщень. 

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, 

магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби 

забороняється. 

 

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

територіях загального користування Літинської селищної 

 об’єднаної територіальної громади 
 

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. 

2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах 

території селищної ради під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених 

насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і 

кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв. 

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

благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за 

рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта 

благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне  

користування або в оренду – за рахунок їх власників або орендарів відповідно до 

нормативів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку.  

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. 

3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб 

запобігти їх пошкодженню. 

4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно 

до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 

1045. 

5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених 

насаджень. 

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. 

6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види 

рослин аборигенної флори та їх декоративні форми. 

7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів 

інвазивні (чужорідні) види рослин. 

 

VІ. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту 

території Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних 

геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог: постанови Кабінету 

Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист 

територій, об’єктів і споруд від зсувів»; Правил експлуатації споруд інженерного 

захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483; ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 

«Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення». 

2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється 

відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного 



захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 березня 2017 року № 138. 

 

VІІ. Вимоги до санітарного очищення території Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 
 

      1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади здійснюються суб’єктом господарювання, який 

уповноважений на це Літинською селищною радою на конкурсних засадах, 

відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

листопада 2011 року № 1173. 

2. Санітарне очищення територій Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади має бути планово-регулярним і включати раціональне та 

своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, 

економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне 

захоронення побутових відходів, що утворюються на території населених пунктів та 

у місцях перебування людей за його межами, відповідно до схеми санітарного 

очищення. 

3. Усі мешканці, суб’єкти господарювання, заклади соціальної сфери 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади повинні мати договір на 

вивезення твердих побутових відходів з визначеним у встановленому законом 

порядку виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів, здійснювати 

оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання твердих побутових 

відходів. 

     4. 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 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. 

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

складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог: Закону 

України «Про відходи»; Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 

1070; 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; Порядку розроблення, 

погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373; 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, 



затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 

року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за 

№ 457/19195; Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного 

очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013); інших нормативно-правових 

актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами. 

6. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових 

відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного 

очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх 

спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері 

поводження з небезпечними відходами. 

7. 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. 

8. 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; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів 

та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби; 

 повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, 

розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на 

снігозвалище; 

 очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та 

дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду; 

 очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування 

пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах. 



9. Виконавці послуг з вивезення твердих побутових відходів зобов’язані 

інформувати населення про графік вивезення побутових відходів. 

10. Забороняється спалювати побутові відходи, траву, гілки, деревину, листя 

на об’єктах благоустрою та на об’єктах поводження з відходами, не призначених 

для цього. 

11. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та 

громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та 

водовідведення, опускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності 

дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною. 

12. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу 

кришку. Об’єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним 

користується. 

Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів 

з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання 

їх як добрива в сільському господарстві забороняється. 

Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та 

лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і 

споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше            

20 м. 

Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до 

власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням 

правил добросусідства. 

Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної 

ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з 

законодавством. 

За умови нецентралізованого водопостачання вигреби на території 

присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів 

джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських 

колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід 

враховувати напрямок схилу ділянки. 

13. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць та інших 

об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн 

покладається на: 

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, 

приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб, урни 

встановлюються біля входу в будинки, споруди; 

2) підприємства, організації, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють 

торгівлю та побутове обслуговування - біля входу в торгівельні зали, магазини, 

салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, 

лаьрків, павільйонів, інших виносних вуличних об’єктів торгівлі та послуг. 

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

утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття по мірі їх 

наповнення,  у разі стійкого забруднення – промивати. 

15. Будівельні та інші організації при здійсненні будівельних, ремонтно-

будівельних та відновлювальних робіт зобов’язані прибирати на прилеглих до 



будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і 

будівельного сміття в одноденний термін. 

16. Заяви про відсутність сміття в будь-якого із громадян, чи суб’єктів 

господарської діяльності не приймаються до уваги як необ’єктивні та 

необґрунтовані.  Відмова від укладання договору на вивезення відходів, а також 

створення несанкціонованих смітників, розглядається як факт забруднення 

навколишнього середовища відходами споживання та порушення цих Правил, що 

тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з Кодексом України про 

адміністративні правопорушення.                                                                               

17. Власники індивідуальних будинків зобов’язані утримувати територію, 

прилеглу до земельної ділянки під забудовою, в належному санітарному стані та 

регулярно здійснювати прибирання канав, що прилягають до території житлового 

будинку чи земельної ділянки від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, 

а також проводи належним чином поглиблення канав у разі їх замулення. 

18. Під час проведення святкових, розважальних, концертних, рекламних та 

інших масових заходів, організатори вказаних заходів зобов’язані забезпечити 

додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, 

дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної 

території, не допускати його накопичення. 

На час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів, 

організатором встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та 

сміття. Кількість встановлених урн повинна забезпечувати додержання чистоти та 

санітарних норм. 

19. Місця (майданчики) для розміщення та облаштування на прибудинкових 

територіях багатоквартирних будинків, землях загального користування, 

контейнерів для збору твердих побутових відходів визначаються та облаштовуються 

згідно існуючих санітарних та державних будівельних норм та узгоджується із 

надавачом послуг по їх вивозу. 

20. Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям здійснюється виключно 

спеціалізованим транспортом за рахунок їх власників, балансоутримувачів, 

користувачів. 

21. Забороняється: 

 викидати великогабаритні та ремонтні відходи, в тому числі листя, 

гілля, дорожні змети та інші подібні відходи в контейнери для збору твердих 

побутових відходів, на контейнерні майданчики, де вони розміщені, або на прилеглі 

до них території. Дані відходи повинні вивозитися на полігон ТПВ за попередньою 

домовленістю із спеціалізованим підприємством, що провадить роботу у сфері 

збирання та вивезення побутових відходів на території селищної ради; 

 відводити каналізаційні стоки, рідкі відходи за межі вигрібних ям та 

септиків. Зливати рідкі побутові відходи у водойми,  каналізаційні люки, на 

тротуари, газони і проїжджу частину,а також в інші не відведені для цього місця; 

 складувати будівельні матеріали, тверде паливо, будівельні, побутові та 

промислові відходи на вулицях і проїздах; 

 звалювати сміття, відходи у невідведених для цього місцях;  

 кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, 

площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах 

і урнах; 



 вивішувати дорожні знаки без погодження з Державною автомобільною 

інспекцією, поліцією. 

 

VІІІ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій 

територій у числовому значенні 

1.  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. 

 

N 

з/п 

Прилегла територія Суб'єкти 

господарювання, на 

яких покладається 

утримання прилеглої 

території 

Межі утримання 

прилеглої території 

підприємства, установи, 

організації (не менше) 

1 2 3 4 

1 Двори, тротуари, покриття 

проїзної частини проїздів, 

прибудинкової території 

багатоквартирних будинків  

Управитель, 

співвласники будинку у 

самоуправлінні, або 

уповноважена від них 

особа 

20 м від межі відведеної 

земельної ділянки та до 

проїжджої частини вулиці, 

але не менше ніж до зони 

відповідальності іншого 

суб’єкта. 

2 Двори, тротуари, 

майданчики, покриття 

проїжджої частини вулиці, 

інші території земельних 

ділянок, що надані у 

власність або користування 

юридичним або фізичним 

особам 

Власники або 

користувачі земельних 

ділянок 

20 м від межі земельної 

ділянки та до проїжджої 

частини вулиці, але не 

менше ніж до зони 

відповідальності іншого 

суб’єкта. 

3 Території, прилеглі до 

об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Керівники об’єктів 

соціальної сфери  

15 м від межі земельної 

ділянки до проїжджої 

частини вулиці, але не 

менше ніж до зони 

відповідальності іншого 

суб’єкта.  

4 Території, прилеглі до 

автозаправних станцій 

Суб’єкти 

господарювання, що 

експлуатують вказані 

об’єкти  

50 м від межі земельної 

ділянки, що надана у 

власність або 

користування, та до 

проїжджої частини вулиці, 

але не менше ніж до зони 

відповідальності іншого 

суб’єкта 

5 Території, прилеглі до 

торговельних центрів, 

об’єктів побутового 

обслуговування, 

громадського харчування, 

авторемонтних майстерень, 

магазинів, ринків, 

Суб’єкти 

господарювання, що 

експлуатують вказані 

об’єкти  

20 м від межі земельної 

ділянки, що надана у 

власність або 

користування, та до 

проїжджої частини вулиці, 

але не менше ніж до зони 

відповідальності іншого 



тимчасових споруд 

торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи 

іншого призначення для 

здійснення 

підприємницької діяльності 

суб’єкта 

6 Території, прилеглі до 

колективних гаражів 

Гаражно-будівельні 

кооперативи 

20 м від межі земельної 

ділянки, що надана у 

власність або 

користування, та до 

проїжджої частини вулиці 

7 Території, прилеглі до 

центрально-теплових, 

трансформаторних, 

газорозподільних, тяглових 

підстанцій 

Підприємства, 

установи, організації, 

на балансі яких 

знаходяться вказані 

об'єкти 

у радіусі 10 м від 

периметру споруд та до 

проїжджої частини вулиці 

8 Автобусні зупинки та 

зупинки маршрутних 

транспортних засобів і 

стоянки (місця відстою) 

маршрутних таксі 

Відповідні дорожньо-

експлуатаційні 

підприємства або інші 

суб'єкти 

господарювання на 

договірних засадах 

у радіусі 20 м від 

периметру споруд та до 

проїжджої частини вулиці 

9 Майданчики для 

паркування 

Суб'єкти 

господарювання, які 

утримують майданчики 

для паркування 

20 м від периметру споруд 

та до проїжджої частини 

вулиці 

1

0 

Контейнерні майданчики Виконавці послуг з 

вивезення твердих 

побутових відходів 

5 м від периметру споруди 

1

1 

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 

 

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. 

 

ІХ. Порядок розміщення малих архітектурних форм на території 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 
 

1. 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». 



2. 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. 

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або 

унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх 

стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння. 

3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями 

загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба 

підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) 

кольорами. 

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі 

види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, 

амфори. 

4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, 

скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох 

разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, 

що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав 

включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт. 

5. 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. 

6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та 

прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Власники (балансоутримувачі) зобов’язані проводити (при необхідності, 

але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду малої 

архітектурної форми та тимчасової споруди згідно з паспортом, затвердженим 

відповідним органом з питань містобудування та архітектури. 



11. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які розміщені (встановлені 

або збудовані) без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної 

документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними 

малими архітектурними формами та тимчасовими спорудами і підлягають 

демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення. 

12. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне встановлення малих 

архітектурних форм та тимчасових споруд, не набуває права власності на них. 

13. Забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових 

споруд у червоних лініях забудови, охоронних зонах інженерних мереж та за 

рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім 

випадків, прямо передбачених рішеннями селищної ради. 

 

Х. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою 

території Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 
 

1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади спрямований на забезпечення дотримання всіма 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а 

також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, 

вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-

правових актів, у тому числі цих  Правил. 

2. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів селищної 

ради здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів». 

3. Для здійснення контролю за станом благоустрою Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади, виконанням вимог Правил благоустрою 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади, затверджених Літинською 

селищною радою, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і 

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 інспекцію з благоустрою Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

     Контроль за станом благоустрою на території громади, виконанням цих 

Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам`ятників культури 

та історичної спадщини, створення місць відпочинку громадян, контроль за 

утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, 

організаціями територій селищна рада покладає на уповноважену інспекцію 

(інспектора) з благоустрою селищної ради. 

      Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до п. 2 ч. 1 статті 

255 цього Кодексу складають відповідальні особи (інспектор з благоустрою). 

      Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом: 

1) проведення перевірок території; 

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян; 

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, 

іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
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пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій; 

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам 

благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених 

пунктів. 

4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту 

здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів». 

 

ХІ. 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. 

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. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки 

території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки.  

Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає: 

 прибирання сміття, відходів, листя; 

 озеленення; 

 збереження зелених насаджень; 

 догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, 

кущів, трави та інших насаджень); 

 скошування трави: висота трав’яного покриву не повинна перевищувати                

10 см; 

 видалення та вивезення чагарників та поламаного гілля; 

 відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних 

явищ, аварій, в інших випадках. 

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 Літинською селищною радою та           

КП «Комунсервіс» Літинської селищної ради Вінницької області. 

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. 

7.Території багатоквартирного житлового сектору : 

 1) Обов’язковими елементами зовнішнього благоустрою прибудинкової 

території багатоквартирного житлового будинку є засоби та обладнання 

зовнішнього освітлення, лавки та урни, які розмішують перед входом до будинку, 

внутрішньоквартальні проїзди з місцями паркування автотранспорту мешканців 

будинку, тротуари, газони, квітники, зелені зони, дитячі майданчики, місця вигулу 

домашніх тварин. 

 2) Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території 

багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд 

проводиться співвласниками цього будинку або підприємством, установою, 

організацією, з якими укладено відповідний договір на утримання та благоустрій 

прибудинкової території. 

 3) На фасадах багатоквартирних будинків співвласниками мають бути 

розміщені покажчики з назвою вулиці та відповідного номера будинку, а в під’їздах 

– покажчики номерів квартир. 

8. Території приватного житлового сектору: 

 1) Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки 

території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або 

користувач присадибної ділянки самостійно, або на умовах договору, укладеного з 

органом місцевого самоврядування, забезпечує належне утримання території 

загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.  

 2) Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, 

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

на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться 

Літинською селищною радою та           КП «Комунсервіс» Літинської селищної ради 

Вінницької області. 

 3) Індивідуальні будинки та інші споруди, що розташовані на присадибній 

ділянці утримуються власником в охайному зовнішньому вигляді. Подвір’я 

огороджується парканом , який утримується в належному стані. 

 4) Власник зобов’язаний висадку дерев проводити не ближче 2,5м, а кущів – 

1м. від спільної огорожі, чи 0,7 м. від краю тротуару. Постійно кронувати гілля, яке 

заважає лініям телефонних, трансляційних, електричних, освітлювальних мереж, 

знижує видимість на автошляхах, завдає незручності руху пішоходів та транспорту. 

 5) Прилеглу до садибної ділянки територію по всій довжині огорожі та до 

проїжджої частини дороги власник зобов’язаний своєчасно прибирати від сміття, 

викошувати бур’яни і кронувати дерева. 

 6) Побутові відходи і сміття, де відсутні для цього контейнери, власники 

будинків зобов’язані утримувати їх на присадибній ділянці (подвір’ї) і укладати 

договір (угоду) з відповідною службою на вивезення сміття. Складування відходів 

на землях загального користування забороняється. Власники зобов’язані на вимогу 

вповноважених осіб органу місцевого самоврядування пред’являти для перевірки 

договори, квитанції, розрахункові книжки та інші документи, що підтверджують 



обсяг, вартість та вчасність оплати послуг по вивезенню твердих побутових 

відходів.  

 7) Надвірні вбиральні, компостні ями та вигрібні ями мають знаходиться у 

глибині земельної ділянки, не менше ніж за 15 м до вікон житлових будинків, в тому 

числі і сусідських, та не менше ніж за 50 м до колодязів. Забороняється самовільне 

облаштування вигрібних ям без відповідного погодження із 

держпроспоживслужбою та відділом соціально-економічного розвитку, ЖКГ, 

транспорту та благоустрою, архітектури та земельних відносин Літинської селищної 

ради. 

 8) При утриманні домашніх тварин біля господарської споруди для утримання 

таких тварин, власник земельної ділянки має обладнати місце для складування гною 

так, щоб не створювати незручностей сусіднім земельним ділянкам. При цьому 

витік рідких нечистот за межі присадибної ділянки не допускається. Сараї для 

утримання худоби мають бути віддалені від вікон житлового будинку не менше ніж 

12м, до джерел водопостачання – не менше 20м. 

 9) Утримувати сторожових собак власник зобов’язаний на прив’язі чи у 

спеціальних вольєрах; випускати для вільного вигулу таких тварин допускається 

тільки в закритих дворах, що унеможливлює безконтрольне пересування тварин по 

території населених пунктів і запобігає завданню шкоди іншим громадянам. 

 Про наявність собаки на подвір’ї власник має застерігати встановленим 

написом біля входу на земельну ділянку. 

 10) На фасаді будинку або на огорожі власник зобов’язаний за власний кошт 

розмістити покажчик з назвою вулиці та відповідного номера будинку. 

11) Мешканці громади, які користуються колодязями загального користування, 

зобов’язані утримувати їх в належному санітарному стані; ремонтувати та 

утримувати їх користувачі зобов’язані за власних кошт та спільними зусиллями.    

9. На території житлової та громадської забудови забороняється: 

 1) Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним 

підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати 

сміття, особливо на території, прилеглі до приватної забудови. 

 2) Забороняється паркування автотранспортних засобів на внутрішньо 

квартальних проїздах у безпосередній близькості до будівель, якщо це заважає 

безперешкодному проїзду спеціалізованих машин «швидкої допомоги», пожежної, 

прибиральної та аварійної техніки, вивантаженню контейнерів для збору відходів. 

 3) Забороняється зберігати автотранспортну техніку та причепи, а також 

проводити її ремонт, технічне обслуговування та заправку паливно-мастильними 

матеріалами на вулицях, тротуарах, прибудинкових територіях та в інших 

невизначених для цього місцях. 

 4) Забороняється розміщення, залишення будівельних матеріалів (піску, 

щебню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на 

прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, землях 

загального користування без відповідного дозволу більше 1 доби. 

 5) Забороняється засмічувати різного типу побутовими відходами, в тому 

числі і рідкими проїжджі частини, тротуари, ділянки зелених насаджень, прилеглі до 

територій житлової та громадської забудови, землі загального користування без 

відповідного їх цільового призначення. 

 6) Забороняється спалювати сміття, опале листя, гілля, суху рослинність  та 

інші відходи на вулицях, в подвір'ях, урнах, складувати їх для тривалого зберігання. 



 

ХІІ. Проведення земельних робіт на території Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади. 

 
1. Перед здійсненням земельних робіт на землях загального користування, 

суб’єкти господарювання, що безпосередньо проводять такі роботи, зобов’язані 

узгодити їх проведення з Літинською селищною радою. 

2. Проведення земляних робіт допускається за умови наявності графіку 

виконання робіт та договору із спеціальним підприємством на відновлення 

асфальтобетонного покриття і зелених зон. 

3. Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж на 

території Літинської селищної об’єднаної територіальної громади виконується у 

відповідності до проектів, погоджень з відповідними службами селища, на підставі 

дозволу наданого Літинськюї селищною радою. 

4. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, юридичні та 

фізичні особи забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої 

ділянки та існуючого покриття місць розкопок та зелених зон у термін, 

встановлений Літинською селищною радою. 

5. Під час виконання земельних робіт повинні бути забезпечені безпечні 

умови для руху транспорту та пішоходів: 

 виставлятись попереджувальні знаки; 

 встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразка. 

6. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у 

місцях виконання земляних робіт до повного відновлення дорожнього покриття 

покладається на виконавця робіт. 

7. При виконанні робіт забороняється: 

 засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки 

колодязі, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, проїжджу частину 

вулиць, тротуари; 

 псувати існуючі споруди, зелені насадження, засоби регулювання 

дорожнього руху, інші елементи благоустрою; 

 відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів, резервуарів прямо на 

тротуари та проїжджу частину вулиць; 

 залишати на проїжджій частині вулиці, тротуарах, газонах землю та 

будівельне сміття після закінчення робіт; 

 займати не відведені площі для складування матеріалів, огороджувати 

територію для проведення робіт більше відведеної; 

 захаращувати проходи і проїзди у дворі, порушувати нормальний проїзд 

автотранспорту і рух пішоходів. 

 

ХІІІ. Дотримання тиші в громадських місцях на території Літинської 

селищної об’єднаної територіальної громади 
 

Дотримання тиші на території Літинської селищної об’єднаної територіальної 

громади здійснюється відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення", Державними будівельними нормами 

(ДБН 360/92).  



Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з 

метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та 

інших фізичних факторів зобов’язані: 

здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, 

архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження 

шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 

забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, 

побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при 

проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо 

рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у 

приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них 

жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених 

санітарними нормами; 

вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, 

встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях 

(захищені об’єкти): 

1) жилих будинків і прибудинкових територіях; 

2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів 

освіти, культури; 

3) готелів і гуртожитків; 

4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського 

харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу; 

5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 

6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території груп житлових 

будинків. 

3. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не 

повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного 

часу доби. 

4. У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об’єктах 

забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною 

апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, 

феєрверків, використання піротехнічних засобів. 

5. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються 

шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у 

святкові та неробочі дні - цілодобово. 

6. Власник або орендар приміщень у багатоквартирних будинках, в яких 

передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців 

прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх 

прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у 

святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних 

робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово. 

7. Додержання тиші та обмеженя певних видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, не поширюються на наступні випадки: 

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі 

приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 



2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що 

супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі 

таких приміщень; 

3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших 

надзвичайних ситуацій; 

4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення 

правопорушень; 

5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної 

оборони; 

6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, 

про які завчасно сповіщено Літинську селищну раду; 

7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і 

громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального 

обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи 

тимчасово перебувають люди; 

8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Днів 

населених пунктів, інших свят відповідно до рішення Літинської селищної ради, 

проведення спортивних змагань; 

9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових 

речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із Літинською 

селищною радою в порядку, передбаченому правилами додержання тиші в 

населених пунктах і громадських місцях. 

8. При здійсненні індивідуальної, підприємницької та кооперативної 

діяльності в житлових будинках рівень шуму, що проникає в сусідні житлові 

кімнати, не повинен перевищувати 45 дбл. в нічний час та 55 дбл. в денний. 

 

ХIV. Утримання домашніх тварин на території  Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 
 

Утримання домашніх тварин на території Літинської селищної ради 

здійснюється з дотриманням Законів України «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», інших нормативно-правових актів та 

нормативних документів. 

 2. Особи, які утримують домашніх тварин на території Літинської селищної 

обєднаної  територіальної громади, зобов'язані: 

дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, 

ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів 

інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а 

також іншим тваринам; 

забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх 

біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог 

чинного законодавства; 

дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, 

де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття; 



забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг 

(обстеження, лікування, щеплення тощо); 

тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих 

дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких 

собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території; 

забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають 

потенційно небезпечний характер), поводка, що необхідні для здіснення вигулу 

домашньої тварини поза місцем її постійного утримання; 

не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць 

загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин; 

прибирати екскременти за своїми тваринами; 

здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту 

загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з 

обов'язковим забезпеченням безпеки людей; 

негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки 

заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам 

та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну 

установу для огляду; 

регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації;  

не допускати вигул домашніх тварин особами, що не досягли 14 років, 

психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати 

твариною; 

не допускати жорстоке поводження з тваринами, залишення їх  

бездоглядними; 

не викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;  

не вчиняти дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від 

жорстокого поводження. 

Власники домашніх тварин і птиці, що утримується в особистих селянських 

господарствах жителів населених пунктів Літинської селищної обєднаної 

територіальної громади, зобов’язані: 

заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та 

догляду; 

випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях: 

громадських пасовищах, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних 

подвір’ях, інших дозволених місцях, випасання тварин має проводитись під 

наглядом власників; 

прибирати екскременти за своїми тваринами; 

не допускати бездоглядне бродіння худоби вулицями,  парками, місцями, 

облаштованими для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою вулиць, 

пошкодження зелених насаджень, забороняється випасання худоби в недозволених і 

не відведених  для  цього місцях; 

буйних, з проявами агресивності до людей худобу утримувати тільки на 

стійлі. 

Власники зобов’язані дбати про безпеку належних їм тварин, проводити 

профілактичні заходи щодо попередження їх захворювання на інфекційні  хвороби, 

в першу чергу хвороби, небезпечні  для здоров’я людей. У відповідності з 

ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних 



тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним 

вакцинаціям та обробкам. 

У разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний 

негайно повідомити про це працівників держпродспоживслужби, неухильно 

виконувати  усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації 

проведення лікування, вимушеного забою чи утилізації трупа тварин, птиці з 

поверхні землі. 

6. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити 

безпеку: 

супроводженої домашньої тварини, оточуючих  людей і тварин, а також майна 

від заподіяння нею шкоди;  

дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних 

засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. 

при супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх 

без нагляду, супроводжувати  тварину може особа, яка досягла  14-річного віку. 

7. Власники тварин мають право: 

утримувати домашніх тварин  на території присадибної земельної ділянки за 

умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території; 

для юридичних осіб, утримання тварин можливе лише за умови наявності 

погодження зі службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення 

проти сказу для охорони, в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, у вольєрах, 

біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках. 

8. Без поводків і намордників допускається утримувати собак: 

під час оперативного використання правоохоронними органами, собак 

спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на 

навчально-дресирувальних майданчиках; 

з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, 

організацій, за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі; 

на майданчиках для дресирування та вигулювати їх на пустирях  або зонах для 

вигулу, спеціально відведених для цієї мети. 

Собаки, незалежно від породи, належності і призначення в тому числі ті, що 

мають нашийники і намордниками, але знаходяться без власника на вулицях, 

площах, ринках, у скверах, садах, парках, пляжі, у громадському транспорті, дворах 

та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються 

безпритульними. 

ХV. Відповідальність за порушення Правил благоустрою та утримання 

територій Літинської селищної об’єднаної територіальної громади. 

1. Невиконання або порушення передбачених цими Правилами вимог та 

обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні 

особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні 

правопорушення та Законом України «Про благоустрій населених пунктів». 

2. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення Правил 

благоустрою Літинської селищної об’єднаної територіальної громади, підлягають 

відшкодуванню в установленому порядку та в повному обсязі. 

3. Заподіяні збитки об’єкту благоустрою, фіксуються відповідним актом. До 

акту додається фото, відео зйомки, кошторис відшкодування. 

4. Згідно кошторисної документації, порушникам Правил благоустрою на 

територій  Літинської селищної ради, пропонується добровільно відшкодувати 



заподіяні збитки та перерахувати кошти на рахунок селищної ради для їх цільового 

використання. У разі відмови кошти стягуються у судовому порядку згідно чинного 

законодавства України. 

5. Кошти акумулюються в місцевому бюджеті для цільового використання 

відшкодувань заподіяних збитків при порушенні Правил благоустрою. 

6. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою 

здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних 

мережах чи знищувача елементів благоустрою не виявлено, відновлювальні роботи 

проводяться за рахунок власника об’єктів благоустрою. 

7. 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 цих Правил. 

8. Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається 

порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 

року № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів 

благоустрою», та згідно з Методикою визначення відновної вартості об’єкта 

благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України від 26 жовтня 2006 року № 356. 

 

ХVI. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою 

території Літинської селищної об’єднаної територіальної громади. 

 

1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного 

рішення на сесії Літинської селищної ради. 

2. Ініціаторами, щодо прийняття відповідних рішень на сесіях Літинської 

селищної ради, про внесення змін та доповнень до Правил, можуть бути всі суб’єкти 

благоустрою об’єднаної територіальної громади. 

 
 

 

Селищний голова                                                            А.І. Бичок 

 


