
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ 

ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛОГОУСТРОЮ 

 

2.1. Благоустрій території громади здійснюється з урахуванням 

особливостей такої території відповідно до вимог чинного законодавства 

України та нормативно-технічних документів. 

2.2. 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, Державних санітарних норм та 

правил утримання територій населених місць, затверджених наказом 

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

2.3. 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». 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на 

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

2.7. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і 

майданчиків із контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями 

розташовується не ближче, ніж 50 м від місць масового скупчення людей 

(танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні 

павільйони). 

2.8. 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 

вогнестійку урну для сміття місткістю не менше, ніж 0,01 м-3. 

2.9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках 

парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за 

показником середнього утворення відходів за три дні. 
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2.10. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля 

та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які 

забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, 

розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні 

підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, 

сміття, снігу, льоду.  

2.11. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я 

громадян обладнання, елементів благоустрою. 

2.12. Відповідальними суб’єктами за утримання, належний санітарний та 

технічний стан об’єктів благоустрою є: 

2.12.1 Виконавчі органи Корюківської міської ради або комунальні 

підприємства (установи, організації, в тому числі некомерційні та неприбуткові) 

Корюківської міської ради, яким передано речові права (право оперативного 

управління, право господарського віддання, право користування тощо) на 

об’єкти благоустрою. 

2.12.2. Комунальні підприємства, які утримують чи обслуговують об’єкти 

благоустрою (у разі, якщо речові права на об’єкти благоустрою не передано 

конкретному суб’єкту). 

2.12.3. Підприємства, установи, організації щодо об’єктів благоустрою, які 

перебувають у їх власності, користуванні тощо. 
 


