
 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 07.09.2017 р. N 1090 

Київ 

Про затвердження Плану заходів на 2017 рік щодо забезпечення 

розвитку мережі громадських вбиралень у місті Києві 
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про 

благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року N 145 

"Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", рішення 

Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва": 
1. Затвердити План заходів на 2017 рік щодо забезпечення розвитку мережі громадських вбиралень у місті 

Києві, що додається. 
2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та підприємствам, установам, організаціям комунальної власності територіальної громади міста 

Києва забезпечити неухильне виконання Плану заходів на 2017 рік щодо забезпечення розвитку мережі 

громадських вбиралень у місті Києві. 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної 

адміністрації згідно з розподілом обов'язків. 

 
Голова В. Кличко 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
07 вересня 2017 року N 1090 

План заходів на 2017 рік щодо забезпечення розвитку мережі 

громадських вбиралень у місті Києві 
N 

з/п 
Захід Термін 

виконання 
Місця розташування Відповідальні 

структурні підрозділи 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) 

Виконавці 

1 2 3 4 5 6 
1. Забезпечення 

відкриття, належного 

функціонування та 

обслуговування (у 

тому числі відповідно 

до санітарних норм) 

Протягом двох 

тижнів з дня 

видання цього 

розпорядження 

Місця відпочинку (парки, 

сквери, пляжі, зони 

відпочинку біля води) 

Департамент міського 

благоустрою та 

збереження 

природного 

середовища 

КО "Київзеленбуд", 
КП УЗН районів м. Києва, 
КП "Плесо" 

Місця масового Департамент Комунальне підприємство 



громадських 

вбиралень 

стаціонарного типу 

скупчення і відвідування 

громадян (виходи із 

станцій метро, підземні 

пішохідні переходи і 

виходи з них, зупинки 

громадського 

транспорту) 

транспортної 

інфраструктури 
"Київпастранс" 

Кладовища Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

Ритуальна служба СКП 

"Спецкомбінат ПКПО", 
Ритуальна служба СКП 

"Київський крематорій" 
Державний історико-

меморіальний 

Лук'янівський заповідник 
Відповідно до додатка 1 

до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

від 07 вересня 2011 року 

N 1630 "Про закріплення 

основних засобів" 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

СВКП "Київводфонд" 

2. Затвердження 

відповідальними 

структурними 

підрозділами 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) 

розгорнутого плану 

заходів на 2017 рік з 

утримання, ремонту та 

обслуговування 

стаціонарних 

громадських 

вбиралень і 

розміщення та 

обслуговування 

мобільних туалетних 

кабін для тимчасового 

користування в місцях 

масового перебування 

громадян у разі 

відсутності 

стаціонарних 

громадських 

вбиралень 

Протягом двох 

тижнів з дня 

видання цього 

розпорядження 

Місця відпочинку (парки, 

сквери, пляжі, зони 

відпочинку біля води) 

Департамент міського 

благоустрою та 

збереження 

природного 

середовища 

КО "Київзеленбуд", 
КП УЗН районів м. Києва, 
КП "Плесо" 

Місця масового 

скупчення і відвідування 

громадян (виходи із 

станцій метро, підземні 

пішохідні переходи і 

виходи з них, зупинки 

громадського 

транспорту) 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

Комунальне підприємство 

"Київпастранс" 

Кладовища Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

Ритуальна служба СКП 

"Спецкомбінат ПКПО", 
Ритуальна служба СКП 

"Київський крематорій" 
Державний історико-

меморіальний 

Лук'янівський заповідник 
Відповідно до додатка 1 

до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

від 07 вересня 2011 року 

N 1630 "Про закріплення 

основних засобів" 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

СВКП "Київводфонд" 

3. Забезпечення 

встановлення та 

обслуговування 

мобільних туалетних 

кабін в місцях, де є 

така потреба та 

відсутні стаціонарні та 

модульні громадські 

вбиральні (згідно з 

затвердженим 

відповідальними 

структурними 

підрозділами 

Протягом 

місяця з дня 

видання цього 

розпорядження 

Місця відпочинку (парки, 

сквери, пляжі, зони 

відпочинку біля води) 

Департамент міського 

благоустрою та 

збереження 

природного 

середовища 

КО "Київзеленбуд", 
КП УЗН районів м. Києва, 
КП "Плесо" 

Місця масового 

скупчення і відвідування 

громадян (виходи із 

станцій метро, підземні 

пішохідні переходи і 

виходи з них, зупинки 

громадського 

транспорту) 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

Комунальне підприємство 

"Київпастранс" 



виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) 

розгорнутим планом 

заходів на 2017 рік) 

Кладовища Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

Ритуальна служба СКП 

"Спецкомбінат ПКПО", 
Ритуальна служба СКП 

"Київський крематорій" 
Державний історико-

меморіальний 

Лук'янівський заповідник 
4. Встановлення вивісок, 

піктограм, 

забезпечення 

вказівниками до місць 

розміщення 

громадських 

вбиралень 

Протягом 

місяця з дня 

видання цього 

розпорядження 

Місця відпочинку (парки, 

сквери, пляжі, зони 

відпочинку біля води) 

Департамент міського 

благоустрою та 

збереження 

природного 

середовища 

КО "Київзеленбуд", 
КП УЗН районів м. Києва, 
КП "Плесо" 

Місця масового 

скупчення і відвідування 

громадян (виходи із 

станцій метро, підземні 

пішохідні переходи і 

виходи з них, зупинки 

громадського 

транспорту) 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

Комунальне підприємство 

"Київпастранс" 

Кладовища Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

Ритуальна служба СКП 

"Спецкомбінат ПКПО", 
Ритуальна служба СКП 

"Київський крематорій" 
Державний історико-

меморіальний 

Лук'янівський заповідник 
Відповідно до додатка 1 

до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

від 07 вересня 2011 року 

N 1630 "Про закріплення 

основних засобів" 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

СВКП "Київводфонд" 

5. Встановлення 

мобільних туалетних 

кабін під час 

проведення масових 

заходів відповідно до 

схеми організації 

території з 

відображенням 

об'єктів та 

конструкцій, які 

планується розмістити 

під час проведення 

масових заходів 

постійно Місця проведення 

масових заходів 
Структурні підрозділи 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації), районні 

в місті Києві державні 

адміністрації в межах 

повноважень 

Визначаються відповідно до 

рішення Київської міської 

ради від 24 червня 1999 

року N 317/418 "Про 

визначення порядку 

організації та проведення у 

Києві недержавних масових 

громадських заходів 

політичного, культурно-

просвітницького, 

спортивного, видовищного 

та іншого характеру" 

6. Проведення аналізу 

виконання 

розгорнутого плану 

заходів на 2017 рік з 

утримання, ремонту та 

обслуговування 

стаціонарних 

громадських 

вбиралень і 

розміщення та 

обслуговування 

мобільних туалетних 

кабін для тимчасового 

користування в місцях 

масового перебування 

громадян у разі 

до 30 жовтня 

2017 року 
Місця відпочинку (парки, 

сквери, пляжі, зони 

відпочинку біля води) 

Департамент міського 

благоустрою та 

збереження 

природного 

середовища 

КО "Київзеленбуд", 
КП УЗН районів м. Києва, 
КП "Плесо" 

Місця масового 

скупчення і відвідування 

громадян (виходи із 

станцій метро, підземні 

пішохідні переходи і 

виходи з них, зупинки 

громадського 

транспорту) 

Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

Комунальне підприємство 

"Київпастранс" 

Кладовища Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

Ритуальна служба СКП 

"Спецкомбінат ПКПО", 
Ритуальна служба СКП 



відсутності 

стаціонарних 

громадських 

вбиралень 

"Київський крематорій" 
Державний історико-

меморіальний 

Лук'янівський заповідник 
Відповідно до додатка 1 

до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

від 07 вересня 2011 року 

N 1630 "Про закріплення 

основних засобів" 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

СВКП "Київводфонд" 

7. Надання пропозицій 

виконавчому органу 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній 

адміністрації) щодо 

прийому-передачі в 

установленому 

порядку громадських 

вбиралень 

стаціонарного типу з 

балансу СВКП 

"Київводфонд" на 

баланс підприємств, 

установ, організацій 

комунальної власності 

територіальної 

громади міста Києва, 

які є 

балансоутримувачами 

об'єктів благоустрою, 

на яких розміщено 

громадські вбиральні 

стаціонарного типу 

до 30 жовтня 

2017 року 
За місцями дислокації 

громадських вбиралень 

стаціонарного типу 

Структурні підрозділи 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації), у 

підпорядкуванні яких 

перебувають 

підприємства, 

установи, організації 

комунальної власності 

територіальної 

громади міста Києва, 

Департамент 

комунальної власності 

м. Києва 

Підприємства, установи, 

організації комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва, 
Департамент комунальної 

власності м. Києва 

 

 

 
В. о. керівника апарату Л. Верес 
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