
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО  
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

Департамент житлової політики та благоустрою 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; (044) 207-18-13,  e-

mail:ShevchenkoYuV@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 
гр. Смірнов С. 
foi+request-84409-4722bf4@dostup.pravda.com.ua 

 

Пане Сергію! 
 

Департамент житлової політики та благоустрою Міністерства розвитку 
громад та територій України розглянув Ваш інформаційний запит від 
03.04.2021 року  щодо ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та в 
межах компетенції повідомляє. 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів» зазначено, що до 
об’єктів благоустрою належать, зокрема, вулиці, дороги, провулки, узвози, 
проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки. Організацію благоустрою 
населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень.  

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території 
населеного пункту (села, селища, міста).  

Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх 
функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов 
життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з 
урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших 
вимог, передбачених законодавством. 

Утримання в належному стані території - використання її за 
призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої 
містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а 
також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення 
об'єктів благоустрою.  

Фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів 
проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

Органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для 
утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності.  

Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання 
і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на 
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конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та 
організації. 

Утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення 
ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів (далі - 

Порядок), затвердженого наказом Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, 

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

Так, відповідно до Порядку роботи з ремонту та утримання об’єктів 
благоустрою населених пунктів поділяють на такі види: 
- капітальний ремонт; 
- поточний ремонт (ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд 
поділяється на середній та дрібний); 
- утримання. 

До капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів 
належать роботи, що спрямовані на відновлення їх експлуатаційних 
характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних 
елементів, а також збільшення габаритів об’єктів і окремих їх частин у межах 
норм. 

Номенклатура робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою 
населених пунктів наведена в додатку 1 Порядку. 

Міжремонтні строки служби для капітального ремонту дорожніх одягів 
наведено в додатку 2 Порядку. 

До поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд 
належать такі роботи: 

а) середній ремонт: роботи, пов’язані з періодичним відновленням шару 
зносу дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та 
рівності, поліпшенням експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої 
мережі та штучних споруд, а також роботи з відновлення елементів та 
конструкцій штучних споруд, які безпосередньо зазнають льодових та хвилевих 
впливів. 

При необхідності середній ремонт може полягати в ліквідації всіх 
дрібних пошкоджень проїзної частини вулично-дорожньої мережі та штучних 
споруд. 

Міжремонтні строки служби для поточного (середнього) ремонту 
дорожніх одягів наведено в додатку 4 Порядку; 

б) дрібний ремонт: роботи, спрямовані на запобігання дрібним 
деформаціям і пошкодженням вулично-дорожньої мережі та штучних споруд і 
на негайну їх ліквідацію. 

Відповідно до п. 2.3 Порядку балансоутримувач затверджує обсяги робіт 
і необхідну суму коштів на утримання і поточний ремонт кожного об’'єкта. 
Роботи з поточного ремонту і утримання об’єктів благоустрою проводяться 
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згідно з технологічними картами, затвердженими балансоутримувачем в 
установленому порядку. 

Роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів, 
які відповідно до законодавства є об’єктами будівництва, проводяться 
відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності». 

Строки виконання робіт з капітального ремонту об’єкта благоустрою 
визначаються в проектній документації. 

Відповідальність за якість та своєчасне виконання робіт з ремонту 
та утримання об'єктів благоустрою несе виконавець робіт (підрядник) 
відповідно до законодавства. 

 Здавання та приймання виконаних робіт з капітального та середнього 
ремонтів об'єктів благоустрою проводиться відповідно до діючих державних 
будівельних норм. 

Здавання та приймання виконаних робіт з поточного ремонту та 
утримання об'єктів благоустрою проводиться комісією, яку утворює 
балансоутримувач. До складу комісії включається представник власника 
об’єкта благоустрою. 

Крім того, слід наголосити, що згідно зі статтею 74 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон) органи та посадові особи 
місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед 
територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. 

Відповідно до статті 77 цього Закону спори про поновлення порушених 
прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи 
бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, 
вирішуються в судовому порядку. 

Разом з тим, згідно зі статтею 20 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» державний контроль за діяльністю органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної 
влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування 
наданих їм власних повноважень. 

Водночас наголошуємо, що листи Міністерства розвитку громад та 
територій України не встановлюють норм права і мають лише інформаційний 
характер. 

 

 

Т.в.о. директора Департаменту  Світлана СТАРЦЕВА 

 

Отколенко Світлана 
Тел. 207-1-816 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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