
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_ІV   сесія  _V  скликання 
(восьме пленарне засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від 26 січня 2007 р. № 209       м.Ужгород 
 
 
Про створення комунального  
підприємства  „Інспекція з благоустрою  
„Муніципальна поліція” 

 
 

З метою покращення у місті діяльності з благоустрою, для здійснення 
постійного контролю за станом благоустрою та притягнення до 
відповідальності порушників законодавства про благоустрій, враховуючи 
результати громадських слухань, що відбулися 02.11.06,  відповідно до ст.40 
Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, керуючись ст. 25-31  
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  

 
 міська рада В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Створити комунальне підприємство „Інспекція з благоустрою 
„Муніципальна поліція”. 

2. Затвердити Положення про порядок діяльності КП „Інспекція з 
благоустрою „Муніципальна поліція” у  редакції  згідно з додатком 
1.  

3. Затвердити розрахунок потреби коштів на створення КП „Інспекція з 
благоустрою „Муніципальна поліція” згідно з додатком 2. 

4. Затвердити Методику обрахування розміру відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та 
порядок компенсації шкоди згідно з додатком 3.  

5. Фінансовому управлінню (Метеньканич Т.І.) передбачити та 
профінансувати з міського бюджету в 2007 році видатки на 
створення та утримання КП „Інспекція з благоустрою 
„Муніципальна поліція” відповідно до затвердженого кошторису. 

6. Управлінню майном міста (Мартин В.І.) виступити засновником 
зазначеного підприємства, забезпечити підготовку установчих 
документів, їх державну реєстрацію та провести відповідні 
організаційні заходи. 

7. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії від 26.12.06 № 
137 „Про створення управління муніципальної поліції”.  



8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови Химинця В.В., Адамовського М.Г. згідно розподілу 
функціональних обов’язків та начальника управління майном міста 
Мартина В.І. 

   
 
 

 
Міський голова  

 
                           С.М.Ратушняк 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

до рішення   ІV  сесії  
міської ради  V скликання 
від   26.01.07 р. N 209 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок діяльності комунального підприємства 
  „Інспекція з благоустрою „Муніципальна поліція” 

 
1. Загальні положення  

   
1.1. Комунальне підприємство „Інспекція з благоустрою „Муніципальна 

поліція” (надалі - Інспекція) створена Ужгородською міською радою, є 
юридичною особою, має самостійний баланс та поточний рахунок, володіє 
відокремленим майном, має права та несе обов'язки, передбачені чинним 
законодавством.  

  1.2. Інспекція здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 
України та Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 
власність” та “Про підприємства в Україні”, „Про рекламу”, керується 
Кодексом України „Про адміністративні правопорушення”, Законами 
України “Про благоустрій населених пунктів”,  “Про охорону навколишнього 
природного середовища”, “Про відходи”,  а також  постановами Верховної 
Ради України, Указами Президента України, Постановами Кабінету 
Міністрів України, Правилами благоустрою міста Ужгород, рішеннями 
міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 
цим Положенням та іншими нормативними актами.  

  1.3. Інспекція підзвітна і підконтрольна міській раді та підпорядкована 
виконавчому комітету міської ради та міському голові.  

  1.4. Керівник Інспекції та інспектори забезпечуються спеціальною 
формою одягу та посвідченнями інспектора встановленого зразка, 
спецзасобами та автотранспортом. Проект моделі спецодягу - форми 
інспектора управління муніципальної поліції з особливими надписами і 
нашивками затверджується сесією міської ради. 

  1.5. Інспекція використовує затверджені бланки актів,  протоколів про 
порушення Правил благоустрою міста Ужгород та інші адміністративні 
правопорушення. 
      1.7. Інспекція має гербову печатку із власним найменуванням, зразок якої 
затверджується заступником міського голови, керуючим справами 
виконкому. 
      1.8. Інспекція  має право укладати угоди про тісну співпрацю у 
забезпеченні благоустрою на території міста з міським відділом УМВС та 
Державною автоінспекцією МВС України в Закарпатській області, 
Ужанським відділом екологічного контролю Держуправління екології та 
природних ресурсів в Закарпатській області, санітарно-епідеміологічною 
станцією та підприємствами, що займаються збором, вивезенням твердих 
побутових та інших  відходів, а також тісно співпрацювати з представниками 



ЖРЕРів, ОСББ, власниками приватних будинків, кооперативів, 
громадськими організаціями та громадянами. 

  1.9. Інспекція укладає договори тимчасового користування місцями для 
розміщення зовнішньої реклами із розповсюджувачами зовнішньої реклами 
та здійснює контроль у сфері реклами відповідно до затвердженого Порядку 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

 
2. Мета і предмет діяльності  

 
  2.1. Інспекція створена у відповідності Законів України  „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та про “Про благоустрій населених пунктів” для 
здійснення контролю за станом благоустрою в місті Ужгород, забезпечення 
чистоти і порядку, збереження озеленення, охорони зелених насаджень, 
водойм, земельних ресурсів, місць відпочинку громадян, утримання в 
належному стані закріплених за підприємствами, установами та 
організаціями територій, додержання правил  благоустрою та  тиші в 
громадських місцях на території міста Ужгород та з метою здійснення 
функцій у галузі реклами.  

  2.2. Предметом діяльності інспекції є здійснення постійного контролю за 
дотриманням законодавства України про благоустрій населених пунктів, 
Правил благоустрою, що здійснюється шляхом: 

-  проведення перевірок території міста; 
-  розгляд звернень підприємств, організацій, установ  та громадян; 
- участь в обговоренні проектів благоустрою міста; 
- внесення пропозицій з питань благоустрою на розгляд органу 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; 
- облік та належне зберігання документації; 
- координація заходів щодо впорядкування рекламної діяльності в 

галузі зовнішньої реклами та впровадження системного підходу до 
формування високоякісного зовнішнього дизайну міста; 

- надання дозволів на розміщення спеціальних рекламних конструкцій;   
- притягнення до відповідальності осіб за порушення законодавства з 

питань благоустрою. 
2.3. До відповідальності за порушення законодавства у сфері 

благоустрою притягаються юридичні і фізичні особи, винні у: 
- порушенні Правил благоустрою міста Ужгород; 
- порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у 

сфері благоустрою населених пунктів; 
- порушенні проектування об’єктів  благоустрою на території міста з 

порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку 
містобудівної документації та державних будівельних норм; 

- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-
гігієнічних вимог та санітарних норм під час експлуатації об’єктів  
благоустрою; 

- порушенні режиму використання та охорони  територій та об’єктів  
рекреаційного призначення; 



- самовільному зайнятті чи захопленні території (частини території) 
об’єкта  благоустрою на території міста; 

- пошкодженні  (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, 
інших об’єктів благоустрою на території міста; 

- знищенні чи пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів  
озеленення на території міста; 

- порушенні правил торгівлі на ринках; 
- порушенні правил охорони і використання пам’яток історії та 

культури; 
- порушенні правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів; 
- порушенні землекористувачами правил утримання ділянок, 

прилеглих до автомобільних шляхів, порушення обов’язків по очищенню 
тротуарів, пішохідних доріжок у межах закріплених за ними ділянок; 

- порушенні тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, жилих 
будинках та інших громадських місцях у заборонений рішеннями міської 
ради час; 

- недодержанні правил щодо забезпечення чистоти і порядку у місті;  
- забрудненні (засміченні) території міста; 
- неналежному утриманні об’єктів  благоустрою, зокрема покриття 

доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів, неприбирання 
доріг, тротуарів від льоду та снігу у зимовий період; 

- порушенні інших норм, передбачених Правилами благоустрою міста 
Ужгород та іншими нормативно-правовими актами, ухваленими 
компетентними органами місцевого самоврядування міста Ужгород; 

-  неналежному утриманні об’єктів зовнішньої реклами та у випадку, 
коли дозвільна документація відсутня, або не продовжена.  
        2.4. Для досягнення мети своєї діяльності Інспекція має право: 

- складати акти та протоколи про адміністративне правопорушення і 
направляти їх на розгляд адміністративної комісії міської ради для 
накладання штрафів та відшкодування завданої шкоди; 

 - притягати осіб, що винні у порушенні законодавства у сфері 
благоустрою до матеріальної відповідальності по відшкодуванню завданих 
об’єктам   благоустрою збитків, обрахованих відповідно до затвердженої 
“Методики обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок 
порушення законодавства у сфері благоустрою та порядок компенсації 
шкоди”; 

- звертатися до суду з питань відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок порушення вимог законодавства з питань благоустрою; 

- брати у громадян усні або письмові пояснення у зв’язку з 
порушенням ними законодавства з питань благоустрою; 

 - відповідно до закону здійснювати фотографування, звукозапис, 
відео-зйомку, для встановлення наявності або відсутності адміністративного 
правопорушення щодо вимог законодавства з питань благоустрою; 

- при порушенні законодавства з питань благоустрою особами з 
використанням автотранспортних засобів, інспектори мають право 
повідомляти Державну автомобільну інспекцію МВС України про 
порушення та спільно з інспекторами ДАІ проводити огляд автотранспорту, 



складати акти та протоколи про адміністративне правопорушення у сфері 
благоустрою; 

- спільно з Державною автомобільною інспекцією МВС України 
притягати до відповідальності за паркування транспортних засобів з 
порушенням законодавства про благоустрій; 

- подавати на затвердження виконавчого комітету міської ради 
кандидатури громадських інспекторів з питань благоустрою; 

- запровадити цілодобову роботу „гарячої лінії” для отримання 
оперативної інформації від громадян міста щодо фактів порушень 
законодавства з питань благоустрою; 

- забезпечувати контроль за своєчасним та повним перерахуванням 
юридичними та фізичними особами плати за право тимчасового 
користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають 
у комунальній власності міста; 

- укладати договори тимчасового користування місцями для 
розміщення зовнішньої реклами, здійснювати їх реєстрацію та проводити 
претензійно-позовну роботу відносно боржників; 

- проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення 
правопорушень у сфері благоустрою; 

- здійснювати заходи, пов’язані з благоустроєм міста;  
- здійснювати інші повноваження, які делеговані Інспекції 

компетентними органами місцевого самоврядування. 
        2.5. З врахуванням часу скоєння порушень організувати чергування 
оперативної групи  управління в нічний час.  

 
3. Правовий статус Інспекції. Порядок утворення майна. 

Облік та звітність. 
 

     3.1. Інспекція з благоустрою „Муніципальна поліція” є комунальним 
підприємством. 

     3.2. Джерелами формування фінансових ресурсів Інспекції є майно та 
кошти, закріплені за Інспекцією, кредити банків, доходи, отримані від 
власної діяльності, в т.ч. за договорами тимчасового користування за 
розміщення зовнішньої реклами, кошти, які надходять за виконані роботи по 
ліквідації порушення Правил благоустрою та відшкодування шкоди, завданої 
внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою. 

    3.3. Інспекція за погодженням із засновником визначає фонд оплати 
праці із використанням державних тарифних ставок і посадових окладів, з 
урахуванням складності і умов виконуваних робіт.  

    3.4. Після сплати обов'язкових платежів Інспекція за погодженням із 
засновником встановлює нормативи і формує фонди:  

- фонд соціального розвитку та допомоги;  
- фонд матеріального заохочення.  
   3.5. Інспекція має право відкривати розрахункові рахунки в банках для 

зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових 
операцій за місцем реєстрації Інспекції.  



  3.6. Інспекція несе повну відповідальність за дотримання кредитних 
договорів і розрахункової дисципліни.  

  3.7. Інспекція здійснює оперативний та бухгалтерський облік, звітує 
перед податковими, фінансовими і статистичними органами і несе 
відповідальність за достовірність звітності.  

  3.8. Інспекція має право бути позивачем та відповідачем в 
господарському та інших судах відповідно до ГПК і ЦПК по притягненню до 
матеріальної відповідальності по відшкодуванню збитків, завданих 
юридичними та фізичними особами громаді міста порушеннями Закону 
України “Про благоустрій населених пунктів” та Правил благоустрою міста 
Ужгород.  

  3.9. Майно Інспекції є комунальною власністю.  
  3.10. Контроль за діяльністю Інспекції здійснює засновник та державні 

органи відповідно до чинного законодавства України.  
 

4. Трудовий колектив Інспекції  
 

  4.1. Трудовий колектив Інспекції становлять прийняті на роботу у 
відповідності до КЗпП  громадяни, які беруть участь в її діяльності, 
одержують заробітну плату за рахунок фінансово-господарської діяльності 
Інспекції. 

  4.2. Штатна чисельність працюючих Інспекції  визначається керівником 
Інспекції за погодженням із засновником.  

  4.3. Інспектори  виконують свої обов'язки, керуючись рішеннями міської 
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим 
Положенням, наказами та розпорядженнями начальника Інспекції.  

  4.4. Для виконання функцій Інспекція може залучати інспекторів на 
громадських засадах, правовий статус яких визначається виконавчим 
комітетом Ужгородської міської ради. 

  
5. Керівництво Інспекцією. 

  
  5.1. Інспекцією керує керівник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади міським головою і одержує заробітну плату за рахунок 
фінансово-господарської діяльності Інспекції.  

  5.2. Керівник Інспекції:  
- несе повну відповідальність за стан діяльності Інспекції;  
- приймає та звільняє з роботи всіх працівників Інспекції, визначає їх 

посадові обов'язки і контролює їх виконання;  
- розпоряджається майном організації у відповідності до діючого 

законодавства;  
- видає накази та розпорядження, які обов'язкові до виконання всіма 

працівниками Інспекції; 
- у відповідності до чинного законодавства начальник Інспекції є 

розпорядником коштів Інспекції, несе персональну відповідальність за її 
фінансово-господарську діяльність; 



-  діє без довіреності від імені Інспекції, представляє її у відносинах з 
державними органами і організаціями, органами місцевого самоврядування, 
виконавчими органами ради, підприємствами, установами та громадянами, а 
також видає доручення на представництво працівників Інспекції в них;  

- перевіряє законність та обґрунтованість протоколів про адміністративні 
правопорушення та заподіяну матеріальну відповідальність, складених 
посадовими особами Інспекції.  

    5.3. Керівник Інспекції здійснює діяльність по забезпеченню контролю 
за виконанням Правил благоустрою у взаємодії з управлінням міського 
господарства, органами міліції, управлінням архітектури та  містобудування, 
санітарно-епідеміологічною станцією, відділами землекористування та 
земельних ресурсів, управлінням майном міста, іншими підприємствами, 
організаціями, установами (незалежно від форм власності) та громадянами.  

    5.4. Керівник Інспекції інформує міську раду та її виконавчий комітет 
про грубе та неодноразове порушення Правил благоустрою керівниками 
підприємств, організацій, установ та приватними підприємцями.  

   5.5. Керівник Інспекції подає позови в суд, або уповноважує на це особи  
відповідно до ГПК і ЦПК по притягненню до матеріальної відповідальності 
по відшкодуванню збитків, завданих юридичними, фізичними особами, 
громадянами громаді міста порушеннями Закону України “Про благоустрій 
населених пунктів”, інших законодавчих актів України та Правил 
благоустрою міста Ужгород.  

 
6. Права та обов'язки посадових осіб  

 
  6.1. Службові обов'язки посадових осіб  визначаються наказами по 

Інспекції.  
  6.2. Контролюючи виконання Правил благоустрою, посадові особи 

Інспекції (інспектори) в межах своїх повноважень здійснюють  розгляд 
поданих заявок на розміщення об’єктів зовнішньої реклами  відповідно до 
затвердженого Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. 
Ужгороді  та видають дозволи на розміщення розповсюджувачам зовнішньої 
реклами.  

  У разі порушення вимог даного Порядку  інспектори звертаються до 
розповсюджувачів зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у 
визначені терміни. 

  У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення, 
посадові особи Інспекції відповідно до п.2.ст.255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення складають протоколи про адміністративні 
правопорушення. 

  Крім того у разі нездійснення розповсюджувачем зовнішньої реклами 
демонтажу об’єкту зовнішньої реклами (ОЗР) у випадку закінчення договору 
на право тимчасового користування місцями для розташування ОЗР або його 
розірвання в установленому порядку, або необхідності негайного вирішення 
цього питання через загрозу життю людей, а також неможливості 
встановлення розповсюджувачів реклами, відсутності дозволів, демонтаж 
здійснюється Інспекцією.  



  6.3. Контролюючи виконання Правил благоустрою, посадові особи 
Інспекції (інспектори) в межах своїх повноважень мають право:  

- інформувати керівників підприємств, організацій, установ, приватних 
підприємців та громадян щодо обов'язкового виконання ними Правил 
благоустрою міста Ужгород;   

- притягати до відповідальності  за порушення законодавства України з 
питань благоустрою, Правил благоустрою міста Ужгород.  

  6.4. Посадові особи Інспекції уповноважені на складання актів та 
протоколів:  

  6.4.1. Про порушення законодавства з питань благоустрою на  території 
міста, Правил благоустрою міста Ужгород,  відповідальність за які несуть 
керівники підприємств, організацій, установ, юридичні та фізичні особи, 
громадяни згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Обов’язковим додатком до протоколу є схема місця правопорушення; 
      6.4.2. Про нанесення шкоди об’єктам благоустрою міста Ужгород, за яку 
несуть відповідальність керівники підприємств, організацій, установ, 
приватні підприємці та громадяни. Обрахування розміру нанесеної шкоди 
здійснюється відповідно до затвердженої Методики обрахування розміру 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері 
благоустрою та порядку компенсації шкоди. Цей протокол складається 
одночасно з протоколом, вказаним в пункті 6.4.1. цього розділу та із 
зазначенням розрахунку розміру відшкодування.  
        6.5. Акти та протоколи складаються за формою додатків 1-2  до цього 
Положення  (додаються). 
        6.6. Кошти, отримані з порушників згідно Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, направляються у дохідну частину бюджету 
міста згідно з бюджетною класифікацією у розділ „Надходження від штрафів 
та фінансових санкцій”.  
        6.7. Кошти, сплачені порушниками за нанесення шкоди благоустрою 
міста, обраховані згідно з затвердженою Методикою, направляються на 
рахунок Інспекції. 

  
7. Моніторинг і звітність 

 
7.1. Інспекція зобов’язується щороку (у грудні місяці) проводити 

громадські слухання для громади міста, де керівник „Муніципальної поліції” 
повинен  звітувати громадськості про виконану роботу за рік. 

7.2. Інспекція зобов’язується щоквартально публікувати у газеті міської 
ради „Ужгород” повну  інформацію про здійснену роботу, характер 
порушень і прийняті санкції.  

 
8. Реорганізація та ліквідація інспекції  

 
8.1. Реорганізація та ліквідація КП „Інспекції з благоустрою 

„Муніципальна поліція” здійснюється у відповідності із чинним 
законодавством.  



8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносять згідно із чинним 
законодавством.  

  
 
 
 

Секретар ради      Ю.П.Бедь 
 
  



 
 

Додаток 1 
до положення про КП 
„Інспекція з 
благоустрою 
„Муніципальна 
поліція” 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
КП „Інспекція з благоустрою „Муніципальна поліція” 

 
А К Т 

обстеження місця порушення  
Правил благоустрою міста Ужгород та про суму відшкодування шкоди 
 
“____” _______________200__ р.           № ______                             м. Ужгород 
 
Мною, 
_________________________________________________________________ 
(повна назва посади інспектора, прізвище, ім’я та по батькові) 

__________________________________________________________________
_____ 
 
у присутності свідка 
(свідків)_______________________________________________ 
                                      (повні назви посади, прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання) 

 

 

 

 
на підставі  ст.40, ст.42 Закону України “Про благоустрій населених 
пунктів”,    у відповідності ст.14-16 Закону України “Про відходи”, 
Законів України “Про місцеве самоврядування”, “Про охорону 
навколишнього природного середовища”, “Про охорону  атмосферного 
повітря”, „Про рекламу” було виявлено, що:  
 
 
(суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин - прізвище, ім’я  та по батькові, адреса проживання) 



 

 
 

 

 
порушив законодавство з питань благоустрою населених пунктів 
України, Правила благоустрою міста Ужгород: 
 
(описання порушення , де вказано час, місце здійснення порушення, масштаби нанесеної шкоди ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результаті порушення об’єктам благоустрою міста було заподіяно  
шкоду на суму ________ грн., що  розрахована відповідно до 
затвердженої “Методики обрахування розміру відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та 
порядку компенсації шкоди”, яку  порушник повинен відшкодувати  в 
повному обсязі.  

  

 

__________________________________________________________________
______ 
 

Акт складений у 3-х примірниках. 
 Відповідно до п.4. статті 40 Закону України “Про благоустрій 
населених пунктів” акт направляється до суду разом з позовом про 
відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок 
порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, 
Правил благоустрою міста Ужгород. 



Порушнику роз’яснено права, зокрема: знайомитися з матеріалами 
справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при 
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого 
фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової 
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною 
мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, 
якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі, а також 
про те, що справа розглядається в присутності особи, яка притягається 
до матеріальної відповідальності, а під час відсутності цієї особи справу 
може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її 
сповіщання про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло 
клопотання про відкладення розгляду справи.  
Підписи: 
______________________________        ____________   
_________________________ 
(скорочена назва посади особи, що склала протокол)                            (підпис)   (прізвище, ініціали 

особи) 

 

______________________________       ____________   
_________________________ 
                        (свідок)                                                                                 (підпис)   (прізвище, ініціали 

особи) 

______________________________       ____________   
_________________________ 
                        (свідок)                                                                                 (підпис)   (прізвище, ініціали 

особи) 

________________________________   ____________   
_________________________ 
(юридична, фізична особа, що порушив законодавство)                     (підпис)   (прізвище, ініціали 

особи) 

 

 
 
 
 
 

 
Додаток 2 

до положення про КП 
„Інспекція з 
благоустрою 



„Муніципальна 
поліція” 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
КП „Інспекція з благоустрою „Муніципальна поліція” 

 
П Р О Т О К О Л   №  ___ 

про адміністративне порушення 
 
“____” _______________200__ р.                                        м. 
Ужгород 
  

 

Я,______________________________________________________________________________________________

______ 

(повна назва посади) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______, 

(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол) 

склав цей протокол про те, що 

гр.__________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

дата “_____” ______________________року та місце 

народження_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_________, 

який проживає за 

адресою__________________________________________________________________________________________ 

і працює (навчається) на 

посаді______________________________________________________________________________________ 

(повна назва місця роботи чи навчання 

із зазначенням поштової адреси) 

сімейний стан___________________кількість утриманців__________________________заробітна 

плата____________________грн., 

здійснив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч._____ 

статті______________________________, 

а також статтею 

(ями)______________________________________________________________________________________________ 



(місце здійснення правопорушення) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

________  (суть правопорушення) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________, 

що є 

порушенням____________________________________________________________________________________________

_____ 

(назви законів та нормативно-правових актів 

 

із зазначенням статей та пунктів, вимоги яких порушені) 

 Внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства місту заподіяна 

шкода______________________________ 

(суть заподіяної шкоди) 

 Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його 

особу______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________

__________ 

(назва документа, серія, номер, 

ким і коли виданий) 

УУУ ппорушника виявлені________________________________________________________ 

і 

вилучені:_______________________________________________________________________________________________

________ 

( на всі вилучені речі обов'язково видавати опис, який підписує складач протоколу) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 На місці правопорушення відібрані  проби: 

___________________________________________________________________ 

                                                               (час відбору проб, № акта чи протоколу) 



 Інші відомості, необхідні для вирішення справи: 

_______________________________________________________________ 

                                                                            (чи притягувалася раніше особа до  

адміністративної відповідальності, якщо так, то ким, коли і за що) 

 Чи чинив порушник опір (описати докладно): 

_________________________________________________________________ 

 Пояснення порушника та його зауваження до змісту протоколу чи мотивів від цього 

підписання:_______________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 Додатки (якщо вони є): 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________   

 

 Порушнику роз’яснено права відповідно до статті             . зокрема: знайомитися з матеріалами справи, 

давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною 

допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги 

особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, 

якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі, а також про те, що справа 

про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, а під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про 

своєчасне її сповіщання про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення 

розгляду справи.  

  ПІДПИСИ: 

Посадової особи, яка склала протокол: 

___________________________________                                                            

______________________________________________ 

                        (підпис)               (прізвище, ініціали) 

Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: 

___________________________________                                                             

______________________________________________ 

                         (підпис) (прізвище, ініціали) 

Свідки (при наявності): 

___________________________________                                                              

_______________________________________________ 



                 (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

                                                                                                                                  

________________________________________________ 

 (поштова адреса) 

___________________________________                                       
______________________________ 

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

                                                                                                                   

_______________________________________________ 

 (поштова адреса) 



Додаток 2 
до рішення  IV  сесії  
міської ради   V  скликання 
від   26.01.07  № 209 
 
 
 
 
 

Р О З Р А Х У Н О К 
потреби коштів на створення комунального підприємства 

 „Інспекція з благоустрою „Муніципальна поліція” 
 
 
 

 
Потреба коштів 

 
(тис.грн.) 

 
1. Забезпечення оргтехнікою  15,0 
2. ФОП з нарахуваннями у фонди (згідно штатного 
розпису) 

172,0 

3. Форма 40,0 
4. Забезпечення спецзасобами 30,0 
5. Комунальні платежі 18,0 
6. Інші витрати  25,0 
7. Покупка спецавтотранспорту 100,0 
           
  Разом: 
 

 
400,0 

 
 
 

 
 
 

Секретар ради      Ю.П.Бедь 



Додаток 3 
до рішення IV  сесії міської  
ради   V    скликання 
від 26.01.07  №  209 

 
МЕТОДИКА 

обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої  
внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та  

порядок компенсації шкоди 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Методика обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої 
внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та порядок 
компенсації шкоди (надалі – Методика)  розроблена відповідно до ст. 10, п.13 
Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, згідно якої 
повноваженнями міських рад є визначення в установленому порядку розміру 
відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та 
інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері 
благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.  

1.2. Методика встановлює порядок обрахування розміру 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України 
у сфері благоустрою, Правил благоустрою міста  Ужгород (далі – Правил), 
що є адекватною  затратам на ліквідацію негативних наслідків та інших 
збитків, завданих благоустрою міста та міській громаді,  та визначає порядок 
компенсації шкоди. 

 
2. Відповідальність за порушення законодавства 

 у сфері благоустрою 
 

2.1. Відповідно до ст.42 Закону України “Про благоустрій населених 
пунктів” до відповідальності за порушення законодавства у сфері 
благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у порушенні 
Правил благоустрою міста Ужгород. 
 2.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері 
благоустрою до адміністративної відповідальності не звільняє їх від 
обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог 
законодавства. 
 

3. Порядок визначення порушення законодавства 
 
 3.1. Факти порушення законодавства з питань благоустрою 
встановлюються  управлінням муніципальної поліції та Інспекцією 
державного архітектурно-будівельного контролю. 
 3.2. Факти порушення оформляються протоколом про адміністративне 
правопорушення у сфері благоустрою  та актом. 



3.3. Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених 
пунктів” 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 законодавства та вартості витрат на відновлення.  

3.4. Визначення обсягу заподіяної шкоди визначається інспекторами 
КП „Інспекція з благоустрою „Муніципальна поліція” та інспекцією 
державного архітектурно-будівельного контролю за даною Методикою. 
 3.5. За наявності декількох винуватців відповідальність несе кожен із 
них, відповідно до завданої  шкоди. 
  

4. Порядок обрахування розміру шкоди 
 

4.1. Розмір шкоди, завданої об’єктам благоустрою міста   
обраховується   КП „Інспекція з благоустрою „Муніципальна поліція”, а у 
сфері містобудування - Інспекцією державного архітектурно-будівельного 
контролю. 

4.2. Відповідно до ст.42 Закону України “Про благоустрій населених 
пунктів” шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань 
благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у розмірах, які 
визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, 
методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. 

При розробці Методики за основу розрахунків взято затверджені 
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 року № 1789 такси: 

4.2.1. Таксу для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 
знищення або пошкодження дерев і чагарників (додаток 1 до постанови); 

4.2.2. Таксу  для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 
знищення або пошкодження газонів і квітників (додаток 2 до постанови); 

4.2.3. Таксу для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання не 
за призначенням парків, скверів, гідропарків, інших озеленених та земельних ділянок, 
відведених для їх створення, а також за самовільний проїзд чи заїзд на них транспортних 
засобів, засмічення водойм на їх територіях (додаток 3 до постанови). 

4.2.4. При розробці Методики використано Методику визначення розмірів шкоди, 
зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 
природоохоронного законодавства, затверджену Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 5 травня 1998 
року. 

4.2.5. При визначенні розміру штрафів за порушення Правил у сфері 
містобудування та архітектури застосовуються штрафні санкції, встановлені  Законом 
України  “Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за 
правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р.        № 208/94 зі змінами та 
доповненнями. 

4.3. Відповідно до статті 42 (п.4) Закону України “Про благоустрій населених 
пунктів”, де зазначено, що  відсутність такс, методик, розрахунків не є підставою для 
відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними 
витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого 
самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової 
вартості одного квадратного метра землі, на відновлення порушеного стану об'єкта 
благоустрою або довкілля.  



4.3.1. При обрахуванні розмірів відшкодування шкоди благоустрою міста та 
довкіллю використовуються калькуляції: затверджених тарифів на вивезення 1 куб.м 
ТПВ, 1 куб.м. ВГВ, місячного тарифу на 1 мешканця, затверджені рішенням виконкому 
від 26.07.06  № 174, які застосовуються при порушеннях - засмічення, організація 
несанкціонованих сміттєзвалищ (Додатки 1-4 до даної методики, що додаються).   

4.3.2. У разі протиправного пошкодження чи знищення елементів 
благоустрою розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, 
визначається за участю балансоутримувача на підставі затверджених 
калькуляцій на вартість виготовлення елементів благоустрою та  калькуляцій 
витрат вартості обстеження  місця події, визначення ступеню пошкодження, 
калькуляції вартості відновлення, виготовлення елементів благоустрою, 
відновлення   типові калькуляції додаються  (Додатки 5-9 до даної методики, 
що додаються). 

5. Відшкодування шкоди 
 

Відшкодування шкоди, завданої громаді міста, об'єктам благоустрою при 
порушенні Правил благоустрою міста Ужгород обраховується за такою методикою: 

    Самовільне (без ордера) 
виконання земляних робіт або 
підготовчих робіт, робіт по 
будівництву, реконструкції, 
реставрації та капітальному 
ремонті 

 

Відповідно до Закону України “Про 
відповідальність підприємств, їх 
об'єднань, установ та організацій за 
правопорушення у сфері містобудування” 
від 14.10.94 № 208/94 накладається штраф 
у розмірі 50 % вартості цих робіт. Штраф 
накладається Інспекцією державного 
архітектурно-будівельного контролю. 

 Несвоєчасне закриття або 
продовження ордерів на проведення 
робіт 

Відповідно до Закону України “Про 
відповідальність підприємств, їх об'єднань, 
установ та організацій за правопорушення 
у сфері містобудування” від 14.10.94         
№ 208/94 накладається штраф у розмірі 25 
неоподатковуваних  мінімумів доходів 
громадян. 

 Самовільне розміщення або 
розміщення в не відведених 
для цього місцях побутових 
вагончиків, контейнерів, 
ємностей, інвентарю, 
пристроїв, механізмів, 
транспортних засобів та їх 
елементів, будівельних 
матеріалів і конструкцій 

Відповідно до Закону України “Про 
відповідальність підприємств, їх об'єднань, 
установ та організацій за правопорушення 
у сфері містобудування” від 14.10.94         
№ 208/94 накладається штраф у розмірі 25 
неоподатковуваних  мінімумів доходів 
громадян. 

 Пошкодження технічного 
стану інженерно-технічних 
комунікацій 

Відповідно до Закону України “Про 
відповідальність підприємств, їх об'єднань, 
установ та організацій за правопорушення 
у сфері містобудування” від 14.10.1994 р.        
№ 208/94 накладається штраф у розмірі 25 
неоподатковуваних  мінімумів доходів 



громадян та сплата за усунення 
(ліквідацію) допущених порушень згідно 
калькуляції. 

 Залишення без догляду 
об’єктів незавершеного 
будівництва, реконструкції, 
ремонту 

Відповідно Закону України “Про 
відповідальність підприємств, їх об'єднань, 
установ та організацій за правопорушення 
у сфері містобудування” від 14.10.1994 р.        
№ 208/94 накладається штраф у розмірі 25 
неоподатковуваних  мінімумів доходів 
громадян. 

 Несвоєчасне виконання робіт 
по відновленню благоустрою 
після земляних робіт 

Відповідно до Закону України “Про 
відповідальність підприємств, їх об'єднань, 
установ та організацій за правопорушення 
у сфері містобудування” від 14.10.1994 р.        
№ 208/94 накладається штраф у розмірі 25 
неоподатковуваних  мінімумів доходів 
громадян. 

 Проведення ремонтних робіт 
на фасадах будинків без 
застосування захисної сітки 
 

Відповідно до Закону України “Про 
відповідальність підприємств, їх об'єднань, 
установ та організацій за правопорушення 
у сфері містобудування” від 14.10.1994 р.        
№ 208/94 накладається штраф у розмірі 25 
неоподатковуваних  мінімумів доходів 
громадян. 

 Самовільне перекриття 
проїжджої частини вулиці без 
погодження з ДАІ 

Відповідно до Закону України “Про 
відповідальність підприємств, їх об'єднань, 
установ та організацій за правопорушення 
у сфері містобудування” від 14.10.1994 р.        
№ 208/94 накладається штраф у розмірі 25 
неоподатковуваних  мінімумів доходів 
громадян. 
 

 Порушення утримання 
об’єктів міської 
інфраструктури:  
- несучих конструкцій 
будівель та споруд 
- окремих конструктивних 
елементів будинків, споруд та 

Застосовується штраф за ухилення від 
виконання або несвоєчасне виконання 
приписів Інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю у 
розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

 інженерних мереж (даху, 
водостічних труб, парапетів. 
дверей, вікон, вітрин, цоколів, 
східців, поручнів, балконів, 
лоджій, водоприймальних 
пристроїв, лотків, колодязів) 
 

 



 Захаращення, засмічення та 
несвоєчасне прибирання 
території від будівельного 
сміття, піску, деревини, 
опалого листя, гілля, 
винесення транспортними 
засобами на дорогу ґрунту, 
піску чи інших залишків 
будматеріалів 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розмір нанесеної шкоди обраховується 
множенням встановленого розміру плати 
за вивезення 1 куб.м. великогабаритних 
відходів (83,67 грн.) на коефіцієнт та 
множиться на об’єм,  якщо  об’єм  
викинутих відходів більший, ніж  1 куб.м. 
Розмір визначається за формулою: 
Рв.шк =  Рв.пл х К х Ов, де  
Рв.шк – розмір відшкодування шкоди 
Рв.пл – встановлений розмір плати за 

вивезення 1 куб.м відходів; 
К- коефіцієнт; 
Ов – об’єм. 

При здійсненні правопорушення вперше  
застосовується коефіцієнт - 1. При 
повторних правопорушеннях 
застосовуються коефіцієнти – 2-5. 

 Забруднення земель рідкими 
речовинами, сполуками, 
матеріалами, внаслідок чого 
відбулося просочування 
шкідливих речовин  у ґрунт  
 

Розмір відшкодування шкоди 
обраховується згідно Наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного 
середовища та ядерної безпеки України від 
27.10.1997 р. № 171 із залученням 
Ужанського відділу екологічного 
контролю. Крім того  правопорушником 
сплачується вартість обстеження місця 
події, яка обраховується згідно 
затвердженої  калькуляції та вартість 
здійснення заходів для локалізації 
осередку забруднення та ліквідації його 
наслідків згідно калькуляції, обрахованої 
окремо для кожного випадку. 

 Несвоєчасне очищення або 
вивезення вмісту урн, 
контейнерів, сміттєзбірників, 
кубів для вивезення 
будівельного сміття 
спеціалізованими 
підприємствами. 
ТВП вивозяться за графіком у 
терміни: 
-за температури повітря –5 0С і 
нижче – не рідше одного разу 
на три доби; 
-за температури повітря –5 0С 
+ 50С – не рідше одного разу 
на дві доби; 

Розмір відшкодування обраховується 
шляхом множення встановленого тарифу 
за вивезення 1 куб.м ТПВ для об’єктів 
невиробничої сфери (34,36 грн.)  на 
коефіцієнт та множиться на об’єм,  якщо  
об’єм  не вивезених відходів більший, ніж  
1 куб.м. Розмір відшкодування 
визначається за формулою:  
Рв.шк =  Рв.пл х К х Ов, де  
Рв.шк – розмір відшкодування шкоди 
Рв.пл – встановлений розмір плати за 

вивезення 1 куб.м відходів; 
К- коефіцієнт.  
Ов – об’єм. 

При здійсненні правопорушення вперше  



-за температури повітря +5 0С 
і вище –щоденно. 

застосовується коефіцієнт - 1. При 
повторних правопорушеннях 
застосовуються коефіцієнти – 2-5.  

 Несвоєчасне прибирання 
дорожнього покриття, 
залізничних колій (у межах 
відведених територій), 
паркових зон та зон 
відпочинку, пляжів, берегів 
річки, закріплених територій 
та прибудинкових територій 
 

Розмір відшкодування обраховується 
множенням встановленого розміру плати 
за вивезення 1 куб.м. ТПВ (34,36 грн.) на 
коефіцієнт. При здійсненні 
правопорушення вперше  застосовується 
коефіцієнт - 1. При повторних 
правопорушеннях застосовуються 
коефіцієнти – 2-5. 

 Забруднення (засмічення) 
території населеного пункту 
громадянами 
(викидання сміття, недопалків, 
паперу, ганчір’я, тари на 
вулицях...) 
 

При незначному засміченні території міста 
(недопалками, упаковкою з морозива, 
цукерок) розмір нанесеної шкоди 
обраховується шляхом множення тарифу 
на вивезення 1 куб.м ТПВ, встановленого 
для мешканців (28,51) на коефіцієнт. При 
здійсненні правопорушення вперше  
застосовується коефіцієнт 1. При 
повторних правопорушеннях 
застосовуються коефіцієнти – 2-5.  

 Організація звалищ побутових 
відходів, будівельних 
матеріалів і конструкцій, 
снігу, піску, розчинів, землі 
тощо у не відведених для 
цього місцях, в т.ч. на дорозі, 
несвоєчасна ліквідація звалищ 
 

Розмір нанесеної шкоди обраховується 
множенням встановленого тарифу за 
вивезення 1 куб.м. великогабаритних 
відходів (83,67 грн.) на об’єм (куб.м.), 
якщо  об’єм  більший, ніж  1 куб.м.  та на  
коефіцієнт. 
 

  Розмір відшкодування шкоди 
визначається за формулою: 
Рв.шк =  Рв.пл х К х Ов, де  
Рв.шк – розмір відшкодування шкоди 
Рв.пл – встановлений розмір плати за 

вивезення 1 куб.м відходів; 
Ов – об’єм (кількість) викинутих відходів; 

К- коефіцієнт. При здійсненні 
правопорушення вперше  застосовується 
коефіцієнт - 1. При повторних 
правопорушеннях застосовуються 
коефіцієнти – 2-5.  

 Спалювання листя, трави, 
бур’яну, гілля, деревини, 
відходів виробництва, 
побутового сміття 

Застосовуються затверджені постановою 
КМ України від 28.12.2001 р. № 1789   
такси: для обчислення розміру шкоди, 
заподіяної внаслідок використання не за 



призначенням парків, скверів...(Додаток 
3): за розведення багаття та за 
випалювання рослинності (за 1 кв.м. 
площі). 
 

      Відсутність договору на 
вивіз сміття 
 
     Відсутність сплати на вивіз 
сміття 
 

Законом “Про відходи” ст.15, 17 
зобов’язано громадян України, 
підприємства вносити плату за 
користування послугами підприємств, які 
займаються збиранням, перевезенням та 
захороненням відходів. 
Порушники - громадяни зобов’язані 
сплатити затверджені тарифи на 1 
мешканця на місяць (4.99; 5.23; 5.46 грн.); 
суб’єкти підприємницької діяльності – 
сплачують по тарифу на вивезення 1 куб.м 
ТПВ (34,36 грн.), що множиться на 
кількість місяців, за які не було заключено 
договір (або  не сплачено плату за вивіз 
сміття та на коефіцієнт 1. При повторних 
правопорушеннях застосовуються 
коефіцієнти 2-5. 

 Миття автотранспорту у не 
відведених місцях 
 
 

Розмір відшкодування шкоди 
обраховується шляхом помноження 
середньої вартості миття 1 автомобіля у 
автомийних салонах (24 грн.) на   
коефіцієнти (1-10). При здійсненні 
правопорушення вперше  застосовується 
коефіцієнт – 1.  При повторних 
правопорушеннях застосовуються 
коефіцієнти – 2-10, в залежності від 
частоти повторюваності порушення. При 
чому, до відповідальності притягаються, 
як власник автомобіля, який створив факт 
правопорушення, маючи можливість 
скористатися послугами автомийок, які 
спеціалізуються на наданні  даного виду 
послуг, так  і громадяни, які  здійснюють 
миття автомобіля.  

 Знищення, пошкодження 
покриття тротуарів, доріг, 
площ та їх конструктивних 
елементів, прибудинкових 
територій 

Відшкодовується вартість відновлення 1 
кв.м. тротуару, дороги, прибудинкової 
території згідно затвердженої калькуляції, 
яка множиться на площу, що пошкоджена 
та збільшується на вартість проведення 
обстеження. Обраховується за участю 
балансоутримувача.  

 Пошкодження пам'ятників, Береться вартість відновлення 



скульптур, погрудь, 
меморіальних дошок 

пошкоджень (виготовлення нових) 
пам'ятників, скульптур, погрудь, 
меморіальних дошок та додаються затрати 
на встановлення та вартість проведення 
обстеження. Обраховується за участю 
балансоутримувача. 

 Знищення або пошкодження 
дерев, зелених зон, газонів, 
клумб, квітників, скверів, 
зелених розподілювачів, 
стоянки машин на газонах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пошкодження, знищення 
малих архітектурних форм та 
елементів благоустрою 
(інформаційно-вказівних 
знаків, рекламне обладнання, 
фонтани, ліхтарі вуличного 
освітлення,  урни, паркани, 
огорож, паркові лави, вазонів 
для квітів ін.)  

Застосовуються затверджені постановою 

КМ України від 28.12.2001 р. № 1789   

такси: для обчислення розміру шкоди, 

заподіяної внаслідок знищення або 

пошкодження дерев і чагарників; для 

обчислення розміру шкоди, заподіяної 

внаслідок знищення або пошкодження 

газонів та квітників; для обчислення 

розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

використання не за призначенням парків, 

скверів..., а також за самовільний проїзд та 

заїзд на них транспортних засобів та 

вартість відновлення (згідно додатків 

калькуляції). Обраховується за участю 

балансоутримувача. 

Береться вартість відновлення 
пошкоджень (або купівельна вартість 
придбання нових) малих архітектурних 
форм та елементів благоустрою  та 
додаються затрати на встановлення згідно 
калькуляції та вартість проведення  
обстеження. 

 



6. Застосування Методики є обов’язковим для інспекторів КП 
„Інспекція з благоустрою „Муніципальна поліція” та інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю. 

 
 
 
 
Секретар ради    Ю.П.Бедь 

 
 



         Додаток 1 
до пункту 4.3.1.  Методики 
обрахування розміру шкоди  
 
 
 

Калькуляція 
тарифу вивезення ТПВ на одного мешканця міста 

 
№ Складові собівартості Вартість 

(грн) 
% у заг. 
собівар. 

1. Фонд оплати праці та відрахування 0,98 29% 
2. Сума амортизаційних відрахувань 0,17 5,0% 
3. Вартість пально-мастильних матеріалів 0,78 23% 
4. Техобслуговування та ремонт автотранспорту 0,26 8,0% 
5. Загальновиробничі витрати 0,78 23% 
6. Інші витрати 0,10 3,0% 
7. Витрати на утримання контейнерів 0,30 9,0% 
 

Загальна собівартість 
3,37  

 Екологічний збір 0,30  
 Рентабельність 0,49  
 ПДВ 0,83  
 

Разом – тариф на одного мешканця 
4,99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток  2 
до пункту 4.3.1.  Методики 
обрахування розміру шкоди  

Калькуляція 
тарифу вивезення 1м3 великогабаритних відходів 

ГАЗ-52 бортова ГАЗ-53 бортова ЗІЛ-130 бортова ЗІЛ-535 
самоскид 

КАМАЗ-
5511сам. 

Разом № 
з/п 

Перелік 
робіт та 
витрат 

Один. 
виміру 

Кіль- 
кість 

собі-
варт. 
грн. 

сума 
грн. 

собі-
варт. 
грн. 

сума 
грн. 

собі-
варт. 
грн. 

сума 
грн. 

собі-
варт. 
грн. 

сума 
грн. 

собі-
варт. 
грн. 

сума 
грн. 

 

1. Робота 
автотрансп. 

             

1.1 час роботи год. 4 16,77 67,08 17,59 70,36 17,73 70,92 19,6 78,40 21,28 85,12 371,88 
1.2 пробіг км 40 1,0588 42,35 1,1803 47,21 1,4171 56,68 1,6702 66,81 1,6869 67,48 280,53 
1.3 поїздка з 

вантажем 
цикл 1       0,85 0,85 0,92 0,92 1,77 

2. Навантажув.- 
розвантажув. 
роботи 
(2 вантаж.) 

люд- 
год 

8 15,4 123,2 15,4 123,2 15,4 123,2 15,4 123,2 15,4 123,2 616,0 

3. Захоронення 
сміття 

куб.м 
грн 

 34,52 13,56 44,52 18,08 54,52 22,6 44,52 18,08 64,52 27,12 99,44 

 Собівартість 
всього 

грн.   246,1  258,85  273,4  287,34  303,84 1369,62 

4. Рентабельн. 
12% 

грн.   29,54  31,06  32,81  34,48  36,46 164,35 

 Разом грн.   276  290  306  322  340 1534 
5. ПДВ-20% грн.   55  58  61  64  68 307 

 Вартість заг. грн.   331  348  367  386  408 1841 
 Обсяг 

негабаритів 
куб.м.   3  4  5  4  6 22 

Варт.вивез. та за- 
хоронен. 1 куб.м. 

грн.   110,2  86,97  73,49  96,55  68,06 83,67 



 
 
 
         Додаток  3 
до пункту 4.3.1.  Методики  
обрахування розміру шкоди  
 
 
 
 

Калькуляція 
тарифу вивезення 1м3 ТВП для мешканців міста  

 
№ 
п/п 

Статті витрат Одиниц
і виміру 

Суми витрат 
на місяць, 
тариф 

1. Фонд оплати праці персоналу спецавтотран. грн. 55500 
2. Резерв відпусток грн. 5716 
3. Нарахування на фонд оплати праці – 36,82%  грн. 22540 
4. Сума амортвідрахувань автотранспорту грн. 17121 
5. Вартість пально-мастильних матеріалів грн. 63177 
6. Технічне обслуговування та поточний 

ремонт автотраспорту 
грн. 20938 

7. Матеріали (зном авторезини) грн. 1285 
8. Загальновиробничі витрати – 122% грн. 67710 
9. Податок за автотраспорт грн. 363 

10. Ініш витрати грн. 2908 
11. Знос контейнерів та вартість їх утримання грн. 31000 

 Собівартість  - всього грн. 288258 
 Заключено договорів на вивезення ТПВ куб.м 17256 
 Собівартість вивезення 1 куб.м.сміття грн. 16,7 
 Собівартість захоронення 1 куб.м.сміття грн. 4,52 
 Собівартість вивезення та захоронення 1 

куб.м.ТПВ 
грн. 21,22 

 Рентабельність – 12%,35% грн. 2,54 
 Разом: грн. 23,76 
 ПДВ – 20% грн. 4,75 
 Тариф грн. 28,51 
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Додаток  4 

до пункту 4.3.1.  Методики 
обрахування розміру шкоди  

 
 
 

Калькуляція 
тарифу вивезення 1м3  ТПВ для об'єктів невиробничої сфери  

 
№
п/
п 

Статті витрат Одиниц
і виміру 

Суми 
витрат 
на 

місяць, 
тариф 

1. Фонд оплати праці персоналу спецавтотран. грн. 55500 
2. Резерв відпусток грн. 5716 
3. Нарахування на фонд оплати праці – 36,82%  грн. 22540 
4. Сума амортвідрахувань автотранспорту грн. 17121 
5. Вартість пально-мастильних матеріалів грн. 63177 
6. Технічне обслуговування та поточний ремонт 

автотраспорту 
грн. 20938 

7. Матеріали (зном авторезини) грн. 1285 
8. Загальновиробничі витрати – 122% грн. 67710 
9. Податок за автотраспорт грн. 363 
1
0. 

Ініш витрати грн. 2908 

1
1. 

Знос контейнерів та вартість їх утримання грн. 31000 

 Собівартість  - всього грн. 288258 
 Заключено договорів на вивезення ТПВ куб.м 17256 
 Собівартість вивезення 1 куб.м.сміття грн. 16,7 
 Собівартість захоронення 1 куб.м.сміття грн. 4,52 
 Собівартість вивезення та захоронення 1 
куб.м.ТПВ 

грн. 21,22 

 Рентабельність – 12%,35% грн. 7,42 
 Разом: грн. 28,64 
 ПДВ – 20% грн. 5,72 
 Тариф грн. 34,36 
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Додаток   5 

до пункту 4.3.2.  Методики 
обрахування розміру шкоди  

Калькуляція 
вартості відновлення газону 

 
 

Найменування робіт і 
витрат,одиниця вимірювання 

 
Вартість роботи 

на од. разом: 

№ п/п 

Найменування матеріалів, 
виробів і конструкцій, 

одиниця виміру 

 
 
 
 
 

Кіль-
кість 

в т.ч. 
осн. 

з/плата 

в т.ч. 
осн. 

з/плата 

 
 
 
 

Ціна 
матері-
алу, грн. 

 
 
 
 

Вартість 
матері- 
алу, грн. 

 
 
 
 

Разом, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Планування ділянки 

під озелення вручну 
100м2 1 137 

137,15 
137 
137 

-  137 

2 Підготовка грунту 
для влаштування 
партерно-го та 
звичайного газонів 
вручну без внесення 
рослинної землі 

100м2 1 232 
232,29 

232 
232 

-  232 

3 Посів газонів 
партер-них, 
мавританських та 
звичайних вручну 

100м2 1 76 
76,22 

76 
76 

- 84 161 

 Вода м3 10 - - 3,44 34,40  
 Суміш насіння 

газонних трав 
ц 0,02 - - 2500,00 50,00  

 Прямі витрати 
в т.ч. 

   445 
445 

  530 

 Заробітна плата       445 
 Вартість 

матеріальних 
ресурсів 

      85 

 Вартість експуатації 
машин і механізмів 

      - 

 Загальновиробничі 
витрати,  в т.ч. 

      312 

 Трудові витрати в 
загальновиробничих 
витратах: 

       

 Заробітна плата        55 
 Кошти на оплату 

перших п'яти днів 
непрацездатності 

      5 

 Разом    500 
500 

  842 

 Разом вартість    500   842 
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будівельно-
монтажних робіт 

500 

 Разом       842 
 Прибуток, 2,71 грн./ 

люд.  -год.*64люд.-
год. 

      173 

 Загалом вартість 
будівельно-
монтажних робіт 

      1015 

 Кошти на покриття 
адмінвитрат 
будівель-но-
монтажної організа-
ції, 0,73 грн./люд.-
год*64 люд.-год 

      47 

 Кошти на покриття 
ризику, 0% 

      - 

 Разом       1062 
 Податки, збори, 

обов”язкові 
платежі, 
встановлені чинним 
законодавством і не 
враховані 
складовими вартості 
будівництва (без 
ПДВ) 

      1 

 Комунальний 
податок 

      1 

 Разом       1063 
 Податок на додану 

вартість (ПДВ 20%) 
      213 

 Всього        1276 
 
 

Вартість відновлення 1 кв.м. газону – 12,76 грн. 
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Додаток   6 
до пункту 4.3.2.  Методики   
обрахування розміру шкоди  

 
Калькуляція 

вартості відновлення квітників 
 

 
Найменування робіт і 

витрат,одиниця вимірювання 

 
Вартість роботи 

на од. разом: 

№ 
з/
п 

Найменування матеріалів, 
виробів і конструкцій, 

одиниця виміру 

 
 
 
 
 

Кіль-
кість 

в т.ч. 
осн. 

з/плата 

в т.ч. 
осн. 

з/плата 

 
 
 
 

Ціна 
матеріал
у, грн. 

 
 
 
 

Вартість 
матеріалу, 

грн. 

 
 
 
 

Разом, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Підготовка грунту 

під квітники, 
товщина шару 
насипки 20 см 

100м2 1 641 
640,8

3 

641 
641 

- 1130 1771 

 Земля рослинна м3 20 - - 56,50 1130,00  
2 Садіння 

багаторічних 
квітників при 
густоті садіння 1,6 
тис.шт квітів на 100 
м2 

100м2 1 1953 
1952,6 

1953 
1953 

- 218 2170 

 Вода м3 30 - - 3,64 109,2  
 Перегній м3 2 - - 50,00 100,00  
 Квіти шт 1,68 - - 5,15 8,65  
 Прямі витрати 

в т.ч. 
   2594 

2594 
  3941 

 Заробітна плата       2594 
 Вартість 

матеріальних 
ресурсів 

      1347 

 Вартість експуатації 
машин і механізмів 

      - 

 Загальновиробничі 
витрати 
в т.ч. 

      1826 

 Витрати труда в 
загальновиробничих 
витратах 

       

 Заробітна плата в 
загальновиробничих 
витратах 

      357 

 Кошти на оплату 
перших п'яти днів 
непрацездатності 

      30 
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 Разом    2951 

2951 
  5767 

 Разом вартість 
будівельно-
монтажних робіт 

   2951 
2951 

  5767 

 Разом       5767 
 Прибуток, 2,71 

грн./люд.-год.*356 
люд.-год. 

      965 

 Загалом вартість 
будівельно-
монтажних робіт 

      6732 

 Кошти на покриття 
адміністративних 
витрат будівельно-
монтажної 
організації, 0,73 
грн./люд.-год*356 
люд.-год 

      260 

 Кошти на покриття 
ризику, 0% 

      - 

 Разом       6992 
 Податки, збори, 

обов”язкові платежі, 
встановленні 
чинним 
законодавством і не 
враховані 
складовими вартості 
будівництва  
(без ПДВ) 

      4 

 Комунальний 
податок 

      4 

 Разом       6996 
 Податок на додану 

вартість (ПДВ 20%) 
      1399 

 Всього        8395 
 

 
Вартість відновлення 1 кв.м. квітника – 83,95 грн. 
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Додаток  7 

до пункту 4.3.2.  Методики    
обрахування розміру шкоди  

 
Калькуляція 

вартості посадки дерева 
 

 
Найменування робіт і 

витрат,одиниця вимірювання 

 
Вартість роботи 

на од. разом: 

№ 
з/п 

Найменування матеріалів, 
виробів і конструкцій, одиниця 

виміру 

 
 
 
 
 

Кіль-
кість 

в т.ч. 
осн. 

з/плата 

в т.ч. 
осн. 

з/плата 

 
 
 
 

Ціна 
мате-
ріалу, 
грн. 

 
 
 
 

Вартість 
мате-
ріалу, 
грн. 

 
 
 
 

Разом, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Підготовка вручну 

стандартних місць для 
садіння дерев та кущів з 
круглою грудкою землі 
розміром 0,2 х 0,15 м та 
0,25 х 0,2 м в 
природному грунті 

10ш
т 

0,1 83 
83,06 

8 
8 

-  8 

2 Садіння дерев та кущів з 
круглою грудкою землі 
розміром 0,3 х 0,3 м 
вручну 

10ш
т 

0,1 127 
100,3 

13 
10 

- 400 413 

 Вода м3 0,107 - - 3,64 0,39  
 Дерево шт 1 - - 400,00 400,00  
 Квіти шт 1,68 - - 5,15 8,65  
 Прямі витрати 

в т.ч. 
   21 

18 
  421 

 Заробітна плата       18 
 Вартість матеріальних 

ресурсів 
      400 

 Вартість експуатації 
машин і механізмів 

      3 

 Загальновиробничі 
витрати 
в т.ч. 

      13 

 Витрати труда в 
загальновиробничих 
витратах 

       

 Заробітна плата в 
загальновиробничих 
витратах 

      2 

 Кошти на оплату       - 
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перших п'яти днів 
непрацездатності 

 Разом    20 
20 

  434 

 Разом вартість 
будівельно-монтажних 
робіт 

   20 
20 

  434 

 Разом       434 
 Прибуток, 2,71 

грн./люд.-год.*2люд.-
год. 

      5 

 Загалом вартість 
будівельно-монтажних 
робіт 

      439 

 Кошти на покриття 
адміністративних витрат 
будівельно-монтажної 
організації, 0,73 
грн./люд.-год*2люд.-год 

      1 

 Кошти на покриття 
ризику, 0% 

      - 

 Разом       440 
 Податок на додану 

вартість (ПДВ 20%) 
      88 

 Всього        528 
 
 

Вартість посадки 1 дерева – 528 грн. 
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Додаток   8 

до пункту 4.3.2.  Методики 
обрахування розміру шкоди  
  

 
          

Калькуляція 
вартості встановлення металевої урни для сміття 

 
№ 
п/п 

Найменування витрат і 
робіт 

Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн. 

Виконано 
робіт 

(витрати), 
грн. 

Витрати 
праці 

робітників 
на обсяг 
робіт, 

 люд.-г 
1 2 3 4 5 6 7 
 Локальний кошторис № 

2-1-1 Локальний 
кошторис 1 

     

1/13 Установлення металевих 
урн 

100шт 1 5630,72 5631 578 

 Прямі витрати 
в т.ч. 

   5631 578 

 Заробітна плата    4715  
 Вартість матеріальних 

ресурсів 
   916  

 Вартість експлуатації 
машин і механізмів 

   -  

 Загальновиробничі 
витрати 
в т.ч. 

   3711  

 Витрати труда в 
загальновиробничих 
витратах 

    69 

 Заробітна плата в 
загальновиробничих 
витратах 

   856  

 Кошти на оплату п'яти 
днів непрацездатності 

   57  

 Разом    9342 647 
 Разом вартість 

будівельно-монтажних 
робіт 

   9342 647 

 Разом    9342  
 Прибуток, 2,71 

грн./люд.-год*647 люд.-
год 

   1753  

 Загалом вартість 
будівельно-монтажних 
робіт 

   11095  

 Кошти на покриття 
адміністративних витрат 

   472  
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будівельно-монтажної 
організації, 073 
грн./люд.-год*647 люд.-
год 

 Кошти на покриття 
ризику, 0% 

   -  

 Разом    11567  
 Податки, збори, 

обовязкові платежі, 
встановленні чинним 
законодавством і не 
враховані складовими 
вартості будівництва 
(без ПДВ) 

   7  

 Комунальний податок    7  
 Разом    11574  
 Податок на додану 

вартість (ПДВ 20%) 
   2315  

 Всього    13889  
 

Вартість виготовлення 1 урни 138,89 грн. 
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Додаток   9 

до пункту 4.3.2.  Методики 
обрахування розміру шкоди  

 
Калькуляція 

вартості відновлення асфальтобетонного покриття 
 

 
№ 
п/п 

Найменування робіт, витрат Одиниці 
виміру 

Кіль-
кість 

Поточна 
ціна 

одиниці 

Виконано 
робіт, 
грн. 

Витрати 
праці, 
л/год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Розбирання а/бетонного 

покриття тротуарів 
100 м2 1,0 80,59 81 11 

2 Розбирання щебеневої основи 100 м3 0,1 637,18 64 38 
3 Ремонт бордюрного каменю 

(підняття) 
100 п/м 1,0 1041,17 1041 113 

4 Влаштування щебеневої основи 
т. 10см 

100 м2 1,0 1034,77 1035 12 

5 Влаштування а/бетонного 
покриття т. 4см 

100 м2 1,0 5182,26 5182 193 

6 Вивіз будівельного сміття тн 43,3 15,6 675 7 
 Разом прямі витрати    878 374 
 в т.ч. вартість матеріалів:    4388  
 Зарплата будівельників:    2446  
 ЕММ    1244  
 в т.ч. зарпалата механізаторів    189  
 Загальновирочничі витрати:    1828 35 
 Разом вартість БМР:    9906 409 
 Прибуток:    1108  
 Адмінвитрати:    299  
 Комунальний податок:    4  
 Разом:    11317  
 ПДВ-20%    2263  
 Всього поновлення 100 м2 

покриття: 
   13580  

 
Вартість відновлення 1 кв.м. асфальтобетонного покритя 135,80 грн. 
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        Додаток  13 
до рішення _______сесії міської 
ради ______скликання 
від______________2006 р. 
до пункту 4.3.2.  Порядок 
обрахування розміру шкоди  
 

Калькуляція 
вартості обстеження місця здійснення події 

 
1. Обстеження місця 25,65 
2. Складання документації 16,00 
3. Нарахування на заробітну плату  23,69 
4. Оплата транспортних послуг (1год.*40,84) 40,84 
5. Загальноексплуатаційні витрати  29,70 
6. Резерв відпусток 5,55 
7. Адміністративні витрати  16,79 
8. Премія за виявлення порушень 100 
 Разом: 258,22 
 ПДВ  51,64 
 Разом 309,86 
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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ІННОВАЦІЙНИХ ВПРОВАДЖЕНЬ, 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

88000, м Ужгород, пл. Поштова, 3, тел. 61-60-84, факс 61-55-86 
 
_______________________№________ 
 
На №____________ від_____________ 

 

 
СУПРОВІДНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення сесії міської ради 
„Про створення комунального підприємства „Інспекція з благоустрою 

„Муніципальна поліція” 
 

  
26 грудня 2006 року рішенням № 137 було затверджено рішення 

„Про створення управління муніципальної поліції”.  Однак, у зв’язку з 
доведенням до органів місцевого самоврядування розрахункової граничної 
чисельності, що буде обраховуватися формульним методом, виходячи з 
чисельності населення міста  та  затвердженої типової структури, на 
сьогодні створити управління муніципальної поліції, як структурний 
підрозділ виконавчого комітету Ужгородської міської ради, не має 
можливості.  

Враховуючи ситуацію, що на сьогодні склалася у зв’язку з 
вищенаведеним, підготовлено проект рішення сесії міської ради „Про 
створення комунального підприємства „Інспекція з благоустрою 
„Муніципальна поліція”. На сьогодні це єдино-можливий шлях створити у 
місті підрозділ, основним завданням  якого буде здійснення контролю за 
дотриманням Правил благоустрою, притягнення до відповідальності 
порушників -  суб’єктів господарювання та жителів міста. 

Інспекцією за порушення Правил благоустрою міста Ужгород будуть 
накладатися адміністративні штрафи, як це передбачено ст. 152  
Адміністративного кодексу України „Порушення Правил благоустрою 
територій міст та інших населених пунктів”: на громадян у розмірі від 
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян (або від 
17 до 51 грн.) та у розмірі від  трьох до семи неоподатковуваних мінімумів  
доходів громадян до юридичних та фізичних осіб (або від 51 до 119 грн.).  

Порушники вимог Правил благоустрою зобов‘язані також 
компенсувати у повному обсязі витрати, пов’язані з ліквідацією порушення 
та розмір заподіяної шкоди, що обраховується  за  розробленою Методикою 
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обрахування шкоди.  Методику обрахування шкоди та порядок 
компенсації шкоди розроблено відповідно до Закону України “Про 
благоустрій населених пунктів”, де в п.3 ст. 42 сказано: „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 цього 
законодавства”, п.4. ст.42 визначено: „Шкода, завдана внаслідок порушення 
законодавства з питань благоустрою, підлягає компенсації у розмірах, які 
визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, 
методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, 
методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні 
шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, 
затвердженими у встановленому порядку рішенням органу місцевого 
самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території 
міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення 
порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля”.  
 У додатках до Методики до пунктів „Обрахування шкоди” додаються 
розрахунки діючих на сьогодні калькуляції вартості вивезення ТПВ, 
відновлення газонів, квітників, посадки дерева, встановлення пошкоджених 
урн, лавиць, відновлення асфальтобетонного покриття, де в грошовому 
виразі обраховано розмір завданої громаді міста шкоди.  

  
 
 
 
Начальник управління      І.В.Ванджурак  

 
 
 


