
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 31.01.2020 № 2137        49 сесія 7 скликання  
          м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до Програми  

«На варті міського порядку» 

на 2013-2022 рр., затвердженої  

рішенням міської ради  

від 23.08.2013р. № 1376 зі змінами  

 

 

 

 

З метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням правил 

благоустрою та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в 

сфері благоустрою, забезпечення дотримання громадянами публічного порядку, 

керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 та частини  першої статті 59  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про благоустрій населених пунктів», міська рада 

                                              

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Програми «На варті міського порядку» на 2013-

2022рр., затвердженої рішенням міської ради від 23.08.2013р. №1376 зі змінами, 

виклавши її у новій редакції згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики 

(Ю.Зажирко) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (В.Кривіцький).    

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 

С.Моргунов 
 

 

 

  

 



 

    Додаток  

    до рішення міської ради 

    від 31.01.2020 № 2137 

 

Програма «На варті міського порядку» 

на 2013-2022 рр. 

                

Вступ 

 

Програма «На варті міського порядку» на 2013-2022 рр. (далі - 

Програма) розроблена з метою забезпечення дієвого контролю за виконанням 

вимог 

нормативно-правових актів у сфері благоустрою, протидії торгівлі у 

невстановлених місцях, захисту комунального майна, забезпечення прав і 

законних інтересів громадян для створення сприятливого середовища 

життєдіяльності громади, що є невід’ємною умовою сталого розвитку 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, регіону, і, в цілому, 

країни. 

Саме тому, одним із основних завдань органів місцевого 

самоврядування є  впровадження системного підходу спрямованого на 

досягнення гармонійної взаємодії суспільства і оточуючого середовища, 

забезпечення чіткого нормативного регулювання прав та обов’язків суб’єктів 

господарювання у сфері благоустрою, формування у мешканців Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади активної громадянської позиції 

щодо збереження довкілля, природних ресурсів, об’єктів та елементів 

благоустрою, захисту комунального майна. 

 Розроблення Програми здійснювалось в межах Закону України «Про 

місцеве  самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про охоронну діяльність», Правил 

благоустрою, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших 

нормативно-правових актів України». 

 

1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Основні причини, які впливають на  ефективність контролю за станом  

благоустрою та торгівлі у невстановлених місцях на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади це – недосконалість чинного 

законодавства, обмеженість повноважень органів місцевого самоврядування, 

низький рівень відповідальності, екологічної свідомості та культури керівників 

підприємств, установ, організацій, населення щодо забезпечення належного 

санітарного стану в місті, збереження природних об’єктів, належного 

утримання, раціонального використання та охорони територій, будівель, 

інженерних споруд, об’єктів рекреаційного, природоохоронного та іншого 

призначення. 

 Однак, не дивлячись на це, протягом останніх років  для збереження  

об’єктів та елементів благоустрою Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, природних ресурсів,  забезпечення належного 



санітарного стану території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, виконавчими органами міської ради  спільно з Головним управлінням 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області, Державною екологічною 

інспекцією у Вінницькій області та Вінницьким відділом поліції ГУНП у 

Вінницькій області проводились  заходи спрямовані на: 

 протидію спалюванню відходів рослинного походження; 

 покращення санітарного стану прибережно-захисних смуг  водних 

об’єктів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади; 

 виявлення самовільно розміщених спеціальних конструкцій зовнішньої 

реклами на територіях загального користування, рекламних оголошень у 

невстановлених місцях (фасади будинків, електроопори, дерева тощо). 

 виконання юридичними  особами, незалежно від форми власності, 

комплексного опорядження, утримання і зовнішнього благоустрою 

території, прилеглої до об’єкта або землекористування,  відповідно  до 

укладених договорів (улаштування тротуарної плитки, велопарковок, 

встановлення урн,  дощок оголошень, аншлагів, пандусів,   санітарне 

очищення прилеглих територій тощо);  

 виявлення юридичних осіб, які відмовляються укладати договори на вивіз 

побутових відходів  відповідно до вимог Закону України «Про відходи»; 

 відновлення юридичними та фізичними особами зовнішнього вигляду 

фасадів будинків та споруд відповідно до Порядку утримання, ремонту, 

реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд, затвердженого 

рішення виконавчого комітету; 

 санітарне  та технічне утримання  прибудинкових територій, які 

обслуговуються  уповноваженими на це балансоутримувачами, ОСББ, 

управителями багатоквартирних будинків та відомствами, на балансі 

яких перебувають такі будинки, тощо (прибирання сміття, покіс трави, 

знищення бур’янів, обов’язкове укладання договорів на вивіз побутових 

відходів, ремонт та фарбування дитячих майданчиків, споруд побутового 

призначення тощо) відповідно до вимог Правил благоустрою та інших 

нормативно-правових актів у сфері благоустрою; 

 санітарне  утримання  прилеглих  територій забудови приватного сектору 

(прибирання прилеглих територій від сміття, покіс трави, знищення 

бур’янів, обов’язкове укладання договорів на вивіз побутових відходів, 

ремонт та фарбування парканів тощо) відповідно до вимог Правил 

благоустрою та інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою; 

 проведення організаційних заходів щодо санітарного прибирання 

територій Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  в ході 

акції «Учнівська молодь Вінниці за чисте довкілля» тощо. 

Досвід роботи свідчить, що забезпечення контролю за додержанням 

Правил благоустрою сприяє формуванню належного ставлення до довкілля у 

керівників підприємств, установ, організацій та населення.  

Однак, як показує практика, контроль має бути постійним та дієвим. Крім 

того, залишається напруженою ситуація з ліквідацією торгівлі у 

невстановлених місцях. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3uNT4lcPhAhXFk4sKHfbTAuEQFjADegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vingudpss.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3y7xXjhvuxgwcA9onjM_R5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3uNT4lcPhAhXFk4sKHfbTAuEQFjADegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vingudpss.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3y7xXjhvuxgwcA9onjM_R5


  Вирішити вищезазначене можливо шляхом впровадження нового дієвого 

підходу  своєчасного виявлення та попередження порушень норм 

законодавства у сфері благоустрою та торгівлі. 

 

 

 

2. Мета та завдання Програми 
 

Мета Програми: 
             Забезпечення дієвого контролю за  дотриманням юридичними та 

фізичними особами  вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини у сфері благоустрою та  ліквідація  торгівлі у невстановлених місцях 

і створення безпечних умов перебування в загальноосвітніх школах Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади та інших комунальних закладах 

бюджетної сфери.  

  

 Завдання Програми: 
Спрямування дій виконавчих органів міської ради, підприємств, 

установ, 

організацій, громадських формувань та населення на: 

- виявлення та оперативне реагування на порушення Правил благоустрою 

та інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою; 

- протидію торгівлі у невстановлених місцях; 

- реагування на   протиправні  дії,  пов'язані  з  посяганням  на  об'єкт 

комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади; 

- підтримання публічного порядку в загальноосвітніх школах Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади та інших комунальних закладах 

бюджетної сфери; 

- забезпечення, спільно з департаментом інформаційних технологій міської 

ради,  роботи  Ситуаційного центру; 

- забезпечення контролю за громадськими місцями, важливими та  

стратегічними об’єктами, що знаходяться на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, дорожнім рухом, який здійснюється 

завдяки інформації з камер відеонагляду та інших технічних засобів і вчасне 

інформування про надзвичайні та загрозливі  події відповідних служб та 

правоохоронних органів 

Виконання зазначених завдань забезпечить покращення стану середовища,  

організації  та  практичного  здійснення  заходів охорони об’єктів  

комунального майна Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

збереження природних ресурсів, об’єктів та елементів благоустрою, 

недопущення негативного безпосереднього впливу факторів протиправного 

характеру відносно громадян та формування у мешканців Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади активної громадянської позиції.  

 

3. Фінансування Програми 

 

Джерелами фінансування Програми є бюджет Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади та інші джерела, які не заборонені чинним 



законодавством України. 

 

4. Виконавці Програми 

 
Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Вінницької міської 

ради, інші комунальні підприємства, установи та організації, громадські 

формування, органи самоорганізації населення, громадські інспектори тощо. 

Виконавці Програми, забезпечують реалізацію її заходів особами, які 

мають  необхідну професійну підготовку та отримали посвідчення, що 

підтверджує їх повноваження. 

 

5. Очікувані результати Програми 

 

 Результатом реалізації заходів Програми буде: 

- покращення середовища території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, збереження об’єктів та елементів 

благоустрою; 

- утримання територій, інженерних об’єктів, що знаходяться на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 

належному санітарному і технічному стані; 

- поліпшення екологічної ситуації, забезпечення раціонального 

використання природних ресурсів; 

- ліквідація торгівлі у невстановлених на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади; 

-    збереження  об’єктів  комунальної власності Вінницької міської 

об’єднаної  територіальної громади від противоправних посягань; 

- створення безпечних умов перебування в загальноосвітніх школах, що 

знаходяться на території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

6. Контроль за виконанням Програми 

 

 Контроль за виконанням заходів даної Програми здійснюють виконавчі 

органи  міської ради відповідно до розподілу повноважень. 

         Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення   виконання   Програми,   здійснюється   в   порядку, 

встановленому бюджетним законодавством України.   

 

7. Тривалість і план реалізації заходів Програми 

№ 

п\п 

Захід Терміни 

виконання 

1. Здійснення моніторингу та контролю за станом об’єктів 

благоустрою, в тому числі екологічним,  суб’єктів 

господарювання відповідно до вимог чинного 

законодавства 

2019-2022 рр. 



2. Здійснення контролю за утриманням в належному 

санітарному та технічному стані прибудинкових територій  

уповноваженими на це балансоутримувачами, ОСББ, 

управителями багатоквартирних будинків та відомствами, на 

балансі яких перебувають такі будинки, тощо 

 

2019-2022 рр. 

3. Здійснення контролю за станом благоустрою присадибних 

ділянок в приватному секторі забудови, в тому числі щодо 

дотримання законодавства у сфері охорони 

навколишнього природного середовища 

2019-2022 рр. 

4. Проведення організаційних заходів щодо санітарного 

прибирання територій Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади   в ході акції «За чисте довкілля» 

тощо 

 

2019-2022 рр. 

5. Забезпечення контролю за санітарним станом прибережно-

захисних смуг водних об’єктів, що розміщені на території  

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, в 

тому числі щодо дотримання законодавства у сфері 

охорони навколишнього природного середовища 

2019-2022 рр. 

6. Проведення заходів щодо протидії торгівлі у 

невстановлених місцях 

2019-2022 рр. 

7. Проведення заходів щодо протидії спалюванню опалого 

листя на території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади 

2019-2022 рр. 

8. Здійснення контролю за санітарним та технічним 

утриманням об’єктів та елементів благоустрою 

комунальної та державної власності на території  

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

2019-2022 рр. 

9. Здійснення контролю за утриманням інженерних мереж 

фізичних та юридичних осіб на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

2019-2022 рр. 

10. Здійснення контролю за санітарним та технічним 

утриманням об’єктів культурної спадщини 

2019-2022 рр. 

11. Здійснення контролю за розміщенням зовнішньої реклами, 

рекламних оголошень на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади відповідно до вимог 

чинного законодавства 

2019-2022 рр. 

12. Здійснення контролю за санітарним утриманням лісових 

масивів на території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади 

2019-2022 рр. 

13. Проведення заходів, щодо протидії куріння тютюнових 

виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за 

винятком місць, спеціально для цього відведених) 

2019-2022 рр. 



14. Проведення заходів, щодо забезпечення громадянами 

правил тримання тварин в громадських місцях 

2019-2022 рр. 

15. Здійснення моніторингу та контролю за порядком 

утримання об'єктів та елементів благоустрою під час 

будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших 

робіт в тому числі щодо дотримання законодавства у сфері 

охорони навколишнього природного середовища 

2019-2022 рр. 

16. Підтримання публічного порядку та здійснення контролю 

за утриманням об'єктів та елементів благоустрою під час 

проведення виставок, святкових, розважальних та інших 

масових заходів на території  Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади 

2019-2022 рр. 

17. Взаємодія з правоохоронними органами з питань 

попередження та припинення правопорушень у сфері 

благоустрою 

2019-2022 рр. 

18. Здійснювати реагування в межах чинного законодавства 

на протиправні дії, пов'язані з посяганням на об'єкт 

комунальної власності Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади   

2019-2022 рр. 

19. Здійснення заходів з підтримання публічного порядку на 

об’єктах благоустрою, в загальноосвітніх школах та інших 

комунальних закладах бюджетної сфери, спрямованих на 

недопущення негативного впливу на процес діяльності 

закладів 

2019-2022 рр. 

20. Здійснення моніторингу у Ситуаційному центрі для 

забезпечення контролю за громадськими місцями, 

важливими та стратегічними об’єктами, що розміщені на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, дорожнім рухом, який здійснюється завдяки 

інформації з камер відеонагляду та інших технічних 

засобів і вчасне інформування про надзвичайні та 

загрозливі події відповідних служб та правоохоронних 

органів  

2019-2022 рр. 

21. Здійснення контролю за санітарним станом та станом 

благоустрою, забезпечення попередження, запобігання та 

припинення правопорушень, що посягають на публічну 

безпеку і порядок на об’єктах водного фонду Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади (річки, озера 

тощо) у встановленому законодавством порядку в тому 

числі за допомогою спеціальних плавзасобів 

2019-2022 рр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  

С.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Придбання основних засобів з метою забезпечення 

виконання статутної діяльності комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської 

ради шляхом поповнення статутного капіталу 

підприємства за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

2019-2022 рр. 

23. Здійснення інших заходів, які направлені на виконання 

завдань Програми 

2019-2022 рр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент правової політики та якості 

Никонюк Олег Валерійович 

Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу житлово-комунальних питань, 

транспорту, зв’язку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


