
 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

від _____________ №_________ 
                            м. Житомир 
 

 

Про затвердження Порядку встановлення  

дитячих майданчиків на території  

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади  
 

З метою недопущення безгосподарного утримання дитячих майданчиків, 

що облаштовуються на території Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади, відповідно до Законів України «Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Порядок встановлення дитячих майданчиків на території 

Житомирської міської об'єднаної територіальної громади  згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка С.М. 
 

 
 

Міський голова                                                                          С.І. Сухомлин 
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 Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

_________________№____ 

Додаток 

  міськвиконкому 

від                             №   

 

Порядок 

встановлення дитячих майданчиків на території Житомирської міської 

об'єднаної територіальної громади  

 

І. Загальні положення 
 

1. Даний порядок передбачає встановлення дитячих майданчиків на 

прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, територіях загального 

користування (на території житлових районів, мікрорайонів, кварталів) 

Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за рахунок 

бюджетних коштів, за рахунок власних коштів фізичних та юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та благодійних організацій. 

2. Відповідальність за встановлення дитячого майданчика відповідно до 

норм та вимог чинного законодавства несе замовник робіт, визначений у пункті 

2 розділу ІІ цього Порядку та особи, зазначені у пункті 1 розділу ІІІ цього 

Порядку.  

Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення державних 

стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, ДБН та умов цього Порядку,  

згідно з вимогами законодавства України.  
 

ІІ. Встановлення дитячих майданчиків за рахунок бюджетних коштів 
 

1. Головним розпорядником бюджетних коштів, що спрямовуються на 

встановлення дитячих майданчиків на території Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади є управління житлового господарства 

Житомирської міської ради. 

2. Одержувачами бюджетних коштів, замовниками та відповідальними за 

встановлення дитячих майданчиків за рахунок бюджетних коштів та їх 

подальше обслуговування і утримання в належному технічному, естетичному, 

безпечному та санітарному стані є об'єднання співвласників багатоквартирних 

будинків (далі - ОСББ) та управителі багатоквартирних будинків Житомирської 

міської  об’єднаної територіальної громади. 

3. До головного розпорядника бюджетних коштів замовниками (ОСББ, 

управителями багатоквартирних будинків) можуть подаватися заявки на 

встановлення дитячих майданчиків лише при наявності відповідних видатків в 

місцевому бюджеті в рамках виконання Програми «Ефективне та надійне 

житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади або іншої Програми. 

4. До заявки  на  встановлення  дитячого  майданчика  за  бюджетні  кошти 

замовниками додаються наступні документи: 

4.1. Копія витягу (довідки)  з єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
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фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (стосується тільки 

ОСББ). 

4.2. Витяг з рішення загальних зборів співвласників багатоквартирного 

будинку про обрання ними управителя багатоквартирним будинком, а у 

випадку призначення управителя за результатами проведеного конкурсу з 

призначення управителів багатоквартирних будинків, надається копія договору 

про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (стосується тих 

будинків, які перебувають в управлінні управителів багатоквартирних 

будинків). 

4.3. Копія протоколу (протоколів) загальних зборів співвласників 

багатоквартирного будинку, оформленого відповідно до вимог чинного 

законодавства України, з наступних питань: 

- про надання згоди співвласниками багатоквартирного будинку на 

придбання та встановлення дитячого майданчика; 

- про надання згоди співвласниками багатоквартирного будинку на 

прийняття ними у спільну сумісну власність дитячого майданчика (у випадку 

його встановлення на прибудинковій території будинку), взяття ними 

зобов'язань та відповідальності з обслуговування та утримання дитячого 

майданчика в належному технічному, естетичному, безпечному та санітарному 

стані, а також делегування таких зобов'язань ОСББ або управителю 

багатоквартирним будинком; 

- про надання згоди співвласників багатоквартирного будинку делегувати 

повноваження голові правління ОСББ або управителю багатоквартирного 

будинку виступати замовником придбання, встановлення дитячого майданчика. 

4.4. Довідка від ОСББ або управителя багатоквартирного будинку, що 

містить надання згоди на виконання зобов'язань: 

- встановлення дитячого майданчика відповідно до норм та вимог чинного 

законодавства України, його подальшого обслуговування та утримання в 

належному технічному, естетичному, безпечному та санітарному стані; 

- забезпечення отримання усіх дозвільних документів під час проведення 

процедури придбання та встановлення дитячого майданчика в межах норм та 

вимог чинного законодавства України; 

- виконання процедури передачі дитячого майданчика на утримання та 

обслуговування новообраному управителю багатоквартирним будинком або 

ОСББ у разі зміни форми управління багатоквартирним будинком або обрання 

його співвласниками управителя. 

4.5. Викопіювання земельної ділянки з генерального плану міста, на якій 

планується встановлення дитячого майданчика. 

4.6. Інформація департаменту містобудування та земельних відносин 

Житомирської міської ради щодо права користування або власності земельної 

ділянки, на якій планується встановити дитячий майданчик. 

 Продовження додатка  
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5. Одержувач бюджетних коштів відкриває рахунок в органах  

Казначейства та укладає з головним розпорядником бюджетних коштів договір 

про надання трансфертів з місцевого бюджету на придбання і встановлення 

дитячого майданчика та надає головному розпоряднику бюджетних коштів такі 

документи: 

- копію сертифіката відповідності на обладнання дитячого майданчика, 

який буде встановлюватися; 

 - копію витягу (довідки) з єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підрядної організації, яка 

буде проводити будівельно-монтажні роботи з встановлення дитячого 

майданчика, що містить інформацію про наявність здійснення  нею даного виду 

діяльності; 

 - копію заявки - контрольної картки на тимчасове порушення 

благоустрою, узгоджену з відповідними службами виконавчого комітету 

міської ради, власниками (балансоутримувачами) підземних інженерних 

комунікацій. 

6. Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних 

коштів» одержувач бюджетних коштів (управитель багатоквартирного 

будинку/ОСББ) оприлюднює інформацію про використання публічних коштів 

на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (e-data.gov.ua). 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

одержувач бюджетних  коштів  оприлюднює  інформацію  щодо  використання 

бюджетних коштів у формі відкритих даних на єдиному державному                       

веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua). 

Відповідальність за оприлюднення інформації щодо використання 

бюджетних коштів несе одержувач бюджетних коштів згідно чинного 

законодавства. 

Згідно з Наказом Міністерства фінансів України  від  24.01.2012 №44 «Про 

затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного страхування» (із змінами та 

доповненнями), одержувачі бюджетних коштів складають та подають органам 

Казначейства та головному розпоряднику бюджетних коштів місячну, 

квартальну та річну звітність. 

Одержувач бюджетних коштів має дотримуватися норм та вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі» та нести відповідальність згідно цього 

Закону. 
 

ІІІ. Встановлення дитячих майданчиків фізичними та юридичними 

особами, фізичними особами-підприємцями, громадськими формуваннями та 

благодійними організаціями за рахунок власних коштів 
 

1. Фізичні та юридичні особи, фізичні особи-підприємці, громадські 

формування та благодійні організації, що мають намір встановити дитячий 

 Продовження додатка  
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майданчик за рахунок  власних коштів під час узгодження заявки -  контрольної 

картки  на  тимчасове порушення благоустрою надають управлінню  житлового 

господарства Житомирської міської ради для ознайомлення оригінали 

документів,  визначених в пункті 4.3 (стосується тільки ОСББ  та  тих будинків, 

що перебувають в управлінні управителів багатоквартирних будинків), в 

пунктах 4.5-4.6  розділу ІІ цього Порядку, та  копії цих документів,  засвідчених 

в установленому порядку, копію сертифіката відповідності на обладнання 

дитячого  майданчика, який  буде  встановлюватися, копію заявки - контрольної 

картки на тимчасове порушення благоустрою, узгоджену з відповідними 

службами виконавчого комітету міської ради, власниками 

(балансоутримувачами) підземних  інженерних  комунікацій.  

2. У випадку встановлення дитячого майданчика фізичними, юридичними 

особами, фізичними особами-підприємцями, громадськими формуваннями та 

благодійними організаціями на території загального користування (на території 

житлових районів, мікрорайонів, кварталів) додатково надається їх письмова 

згода на взяття ними зобов'язань та відповідальності з обслуговування та 

утримання дитячого майданчика в належному технічному, естетичному, 

безпечному та санітарному стані. 

 

 

В.о. начальника управління      

житлового господарства    І.В. Задорожний 

       

Керуючий справами    О.М. Пашко 
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