
 

 

Проект рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження Порядку 

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або  відмови в їх 

видачі, переоформлення,  видачі  дублікатів, анулювання дозволів на 

території міста Чернігова у новій редакції» 

 
 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870 «Про 

затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів», для удосконалення процедури видачі дозвільних 

документів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Чернігова з 

метою упорядкування та контролю за проведенням робіт, що пов’язані з 

порушенням об’єктів благоустрою, міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою 

або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів 

на території міста Чернігова у новій редакції, що додається. 

2. Визначити уповноваженим органом з питань видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі 

дублікатів, анулювання дозволів на території міста Чернігова управління 

житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (Куц Я. В.). 

3. Визнати такими, що втратили чинність:  

3.1. Рішення Чернігівської міської ради від 26 вересня 2014 року «Про 

затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або 

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на 

території м. Чернігова» (44 сесія 6 скликання).  

3.2. Рішення Чернігівської міської ради від 30 січня 2020 року № 50/VII-2 

«Про орган з питань видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою». 

4. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» Чернігівської міської 

ради (Хрустицький В. А.) здійснювати контроль за дотриманням Порядку при 

проведенні земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів 

благоустрою, на території міста Чернігова. 

5. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити 

оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством України. 

6. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення. 

7. Координацію дій з реалізації цього рішення покласти на заступника 

міського голови Черненка А. В., контроль за виконанням цього рішення покласти 

на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту і 

зв’язку та енергозбереження (Антонов О. С.).  

 

 

Міський голова                                                                                    В. АТРОШЕНКО 


