
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.02.2021 № 255          6 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до «Правил благоустрою  

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади» затвердженого рішенням міської 

ради від 22.05.2020р. № 2254 

 

 

З метою поширення дії «Правил благоустрою Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради від 

22.05.2020р. №2254,на території, які увійшли до Вінницької міської 

територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2020 року № 707-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Вінницької області», 

враховуючи Закон України від 17.11.2020 року №1009-ІХ «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   

 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Внести зміни до «Правил благоустрою Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади», (далі Правила) затверджених рішенням 

міської ради від 22.05.2020р. №2254,  а саме: 

1.1. Назву Правил викласти в новій редакції «Правила благоустрою 

Вінницької міської територіальної громади»; 

1.2. У тексті та додатку до Рішення словосполучення  «Вінницька 

міська об’єднана територіальна громада» замінити на 

словосполучення «Вінницька міська територіальна громада» у 

відповідному відмінку. 

2. Внести зміни до «Правил благоустрою Вінницької міської 

територіальної громади» а саме : 

2.1. Доповнити розділ 1«Загальні положення» пункт 1.25«Громадяни у 

сфері благоустрою зобов’язані» підпунктом 1.25.9., в наступній 

редакції: 



- виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових 

актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму,  та 

вимоги  «Правил  дотримання тиші на території Вінницької 

міської територіальної громади». 

2.2. Доповнити розділ 1 «Загальні положення» пункт 1.27 «Суб’єкт 

господарської діяльності у сфері благоустрою зобов’язані» 

підпунктом 1.27.16 в наступній редакції; 

- виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових 

актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, та 

вимоги  «Правил  дотримання тиші на території Вінницької міської 

територіальної громади». 

2.3. Розділ 2 «Порядок здійснення благоустрою та утримання територій 

об’єктів благоустрою» пункт 2.12.1 «На об’єктах, елементах 

благоустрою забороняється:»  підпункти6,  викласти в новій 

редакції; 

-спалювати відходи, промислового, побутового або природного 

походження, траву, гілля, деревину, листя тощо, окрім 

приготування їжі; 

2.4.    Розділ 2 «Порядок здійснення благоустрою та утримання територій 

об’єктів благоустрою» пункт 2.12.1«На об’єктах, елементах 

благоустрою забороняється:» підпункти 27, викласти в новій 

редакції; 

  - вчиняти дії, в тому числі організаційного характеру, проведення 

робіт тощо, що тягнуть порушення умов благоустрою, 

пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої 

мережі, інших об’єктів, елементів благоустрою, ускладнення, 

перешкоджання умов руху пішоходів та транспорту; 

2.5. Розділ 4 «Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах 

благоустрою-територій загального користування» пункт 4.1.4 

«відповідальними за збереження зелених насаджень і належний 

догляд за ними, видалення сухостійних, фаутних та аварійних дерев 

є:» підпункт 4., викласти в новій редакції; 

    - на приватних садибах – їх власники. 

 

3. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької  

міської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики 

(С.Василюк). 

 

 

 

      Міський голова                                                                                С.Моргунов 
 



Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Вінницької міської ради 

Чигур Віталій Михайлович 

Начальник КП «Муніципальна варта» ВМР   
 

 
 

 


