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мисловості, виробництво скла та хімічна  промисловості. Також 51 підприємст‐
во сільськогосподарського напряму зі спеціалізацією: тваринництво, рослинни‐
цтво, рибництво. 

 
 

Розвиток підприємництва 
Мале  підприємництво  є  важливим  чинником  сталого  економічного  зрос‐

тання  Херсону,  оскільки  сприяє  створенню  нових  робочих  місць,  структурній 
перебудові та зміцненню економіки міста. 

Суб`єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи з по‐
треб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в 
межах своїх повноважень формує підприємницький клімат. 

За даними  головного управління статистики у Херсонській області  станом 
на 01.07.2017 у місті Херсоні діють 3095 малих (із них: 2650 – мікро) та 134 се‐
редніх підприємств.  

На малих підприємствах міста зайнято понад 15,8 тис. осіб. Обсяг реалізо‐
ваної продукції  (робіт,  послуг)  за 2016 рік підприємствами малого бізнесу ста‐
новив 12,2 млрд. грн, що становило 37% загального обсягу реалізованої проду‐
кції (робіт, послуг) суб'єктів підприємницької діяльності міста. 

Кількість  зайнятих  працівників  на  середніх  підприємствах  становить 
21,3 тис. осіб. Обсяг продукції,  реалізованої  середніми підприємствами міста  за 
2016 рік, склав 15,1 млрд грн, що становить 45,7% від загального обсягу реалізо‐
ваної продукції по м. Херсону. 

Протягом  І  півріччя  2017  року  в  місті  зареєстровано  2441  новостворених 
суб’єктів господарювання – юридичних і фізичних осіб (за  І півріччя 2016 року – 
1533  суб’єктів),  4183 суб’єкти  господарювання  припинили  підприємницьку  дія‐
льність (за І півріччя 2016 року – 1044 суб’єктів). 

 
 
За І півріччя 2017 року: 
- 66% промислових підприємств прозвітували про прибутки, що на 8 

відсоткових пунктів більше, ніж за відповідний період 2016 року; 
- підприємствами  м.  Херсона  виконано  будівельних  робіт  на  суму 

236,0 млн  грн, що на 34,4%  більше ніж у відповідному періоді 2016  року  (за  І 
півріччя 2016 року – 175,6 млн грн). Підприємствами виконано 72,7% загально‐
обласного обсягу робіт.  Капітальний  та поточний ремонти у загальному обсязі 
виконаних будівельних робіт  займають 40,3%; 

- підприємствами  та  організаціями  за  рахунок  усіх  джерел  фінансу‐
вання освоєно 761,2 млн грн капітальних інвестицій, що на 39,6% більше ніж за 
відповідний період 2016 року; 
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- промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продук‐
ції  на  суму  5,9  млрд  грн,  що  на  31,5%  більше  обсягів  реалізації  січня‐червня 
2016 року у фактичних цінах 

 

 
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника 

підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) по 
м.  Херсону  на  01.04.2017  збільшилася  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом 
2016 року на 43,2% і становила 5 729,05 грн. 

За адміністративними даними Державної служби зайнятості кількість заре‐
єстрованих  безробітних  по  м.  Херсону  станом  на  01.07.2017  становила 
1,4 тис. осіб, із них жінки складали 60,8%, молодь у віці до 35 років – 34,5%. До‐
помогу по безробіттю отримували 82% осіб, які мали статус безробітного. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по без‐
робіттю  впродовж  червня  2017  року  становила  1,2  тис.  осіб.  Середній  розмір 
допомоги по безробіттю становив 2 250 грн. 

 
Аналіз поточного стану благоустрою міста Херсону   

Згідно з паспортом Програми благоустрою у місті Херсоні обслуговується 1 
739 тис. кв. м зелених зон, 685,4 тис. кв. м тротуарів, 169,9 тис. кв. м паркових 
алей, 149 вулиць, 546,8 тис. кв. м прибордюрної частини, 23 пам’ятники, пляж 
«Південний»,  «зоокуток»  на  острові  Малому  Потьомкінському,  дві  модульні 
громадські  вбиральні  (по  проспекту  Ушакова  та  по  вулиці  Суворова),  системи 
автоматизованого поливу зелених насаджень  (сквери Покровський та Потьом‐
кінський, площа Свободи), «Вічний вогонь» у парку Слави, 6 фонтанів, 17 площ, 
13 скверів, 6 парків, дві набережні річки Дніпро. Протяжність повітряних та ка‐
бельних мереж зовнішнього освітлення складає 459,9 км. Загальна площа зеле‐

Обсяг реалізації промислової продукції
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них насаджень міста складає 164,9 га. Херсон має досить розгалужену мережу 
доріг, загальна довжина яких складає 818 км, із них 423,9 км – із твердим пок‐
риттям. Загальна площа доріг з асфальтобетонним покриттям становить 3 509,8 
тис. кв. м. У місті розміщено 8 мостів та 5 підземних переходів.  

Питання  благоустрою  в  місті  Херсон  регулюються  рішенням  Херсонської 
міської ради від 31.05.2011 № 221, яким затверджені Правила благоустрою те‐
риторії,  забезпечення  чистоти  і  порядку  в  м.  Херсоні.  Правила  визначають 
об’єкти та суб’єктів благоустрою, порядок здійснення благоустрою та утримання 
об’єктів,  утримання  територій  підприємствами,  установами,  організаціями, 
утримання доріг,  їхніх  елементів,  призначених для  руху  пішоходів,  площ,  роз‐
міщення  та  утримання  зовнішньої реклами,  вимоги до впорядкування  терито‐
рій, обов'язки виконавчих органів міської ради, суб’єктів господарювання і гро‐
мадян у сфері благоустрою, засади контролю за виконанням Правил та інше.  

Питання щодо реалізації міської політики та контролю за станом благоуст‐
рою  покладені  на  департамент  житлово‐комунального  господарства  міської 
ради,  Інспекцію  з  контролю  за  станом  благоустрою  та  санітарним  станом  м. 
Херсона міської ради та виконавчі органи районних рад у місті Херсоні. 

 
 

Опис проблем регулювання благоустрою  і контролю на території міста 
Херсону  

В рамках проекту з розробки Дорожньої карти  "Удосконалення контролю 
органів місцевого самоврядування за дотриманням правил благоустрою", який 
реалізувала протягом  травня‐червня 2017  року Херсонська  громадська органі‐
зація "Інформаційний ресурсний центр "Правовий простір", за фінансової підт‐
римки  програми  USAID  "Лідерство  в  економічному  врядуванні"  (USAID  ЛЕВ), 
проведено  анонімне  анкетування  за  темою:  «Про  дотримання  встановлених 
правил і норм у сфері благоустрою території суб'єктами господарської діяльнос‐
ті  та  ефективності  організації  контролю  місцевими  органами  влади»,  під  час 
якого опитано 100 респондентів, переважно підприємців. Близько 70 відсотків 
опитаних  не  задоволені  або  задоволені  в  незначній  мірі  якістю  регулювання 
питань благоустрою на території міста.  

Близько двох третин респондентів незадоволені утриманням в належному 
стані доріг  та під'їзних шляхів  (36%  респондентів)  та додержанням чистоти на 
прилеглій території (32%) (діаграма 1).  
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проблем, що заважають реалізації якісної місцевої політики з питань благоуст‐
рою територій, віднесено:  

- відсутність  чітко  встановлених  правил  та  норм  поведінки,  зрозумілих 
юридичним та фізичним особам у сфері благоустрою; 

- відсутність  чітко  встановленого  комплексу  заходів,  необхідних  для 
забезпечення  чистоти  і  порядку  на  території  міста,  зокрема,  порядку 
санітарного  очищення,  особливостей  утримання  території  у  зимовий  та  літній 
періоди; 

- відсутність  системних  інформаційних  заходів  щодо  доведення 
встановлених правил, норм та стимулюючих факторів для  їхнього додержання 
суб'єктами господарювання та громадянами; 

- наявність  стихійних  сміттєзвалищ,  розміщення  будівельних  матеріалів 
(піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на 
прибудинковій території, територіях житлової та громадської забудови, зелених 
зонах; 

- велика кількість пустирів, заїжджених земельних ділянок біля будинків, 
огорож і парканів підприємств та установ; 

- відсутність  у  юридичних  осіб  договорів  на  вивезення  твердих 
побутових відходів,  

- складування відходів у не призначених для цього місцях; 
- паркування  транспорту  на  територіях  зелених  зон  (газонах,  квітниках, 

клумбах) та майданчиках для відпочинку та дозвілля; 
- складності  у  притягненні  до  адміністративної  відповідальності  осіб, 

винних  у  порушенні  правил  благоустрою  через  недосконалість  норм  що 
встановлені законодавством України; 

- переважання  в  діяльності  органів  місцевого  контролю  фіскальних  та 
каральних  функцій,  їхня  спрямованість  на  виявлення,  а  не  запобігання 
правопорушенням і застосування санкцій до суб'єктів господарювання;  

- значні  часові  та  адміністративні  витрати  суб'єктів  господарювання  та 
органів  місцевого  контролю,  а  також  підвищені  ризики  корупційних 
правопорушень, пов'язані зі здійсненням заходів контролю;  

- недосконалість  організації  у  розмежуванні  функцій  між 
контролюючими  органами  та  відсутністю  координації  в  питаннях  здійснення 
контролю за додержання норм щодо благоустрою територій; 

- розповсюдження  друкованої  продукції,  якою  обклеєні  всі  стовпи, 
фасади будинків; 

- відсутність  культури  поводження  з  дрібним  сміттям  у  самих  жителів, 
водіїв, а також гостей міста;  

- відсутність культури вигулу домашніх вихованців.  
Визначені  проблеми негативно  впливають  передусім на  населення  (меш‐

канців та гостей міста), оскільки не забезпечують сприятливе для життя середо‐
вище,  у  тому  числі  чисте  довкілля,  належний  санітарний  стан,  збереження 
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об’єктів та елементів благоустрою. Негативного впливу зазнають також суб’єкти 
господарювання.  Порушення  благоустрою  призводить  до  неможливості  ефек‐
тивно здійснювати господарську діяльність. Зокрема, розриття та захаращення 
доріг, накопичення відходів на дорогах заважають проїзду автомобільного тра‐
нспорту,  рятувальних  машин,  діям  по  утриманню  у  належному  санітарно‐
технічному  стані будівель  та  споруд,  та призводить до  їх передчасного руйну‐
вання.  

До пропозицій щодо вдосконалення контролю у сфері благоустрою респо‐
ндентами було віднесено: 

 зменшення корупції; 
 прозорість бюджету; 
 прозоре обговорення  контролю у сфері благоустрою з громадськістю; 
 приведення місцевих норм у відповідність з державним та європейсь‐

ким законодавством; 
 опублікування  всіх  норм щодо  благоустрою  на  одному  сайті  зі  зруч‐

ним доступом; 
 всю  діяльність  щодо  перевірок  порушень  у  сфері  благоустрою  вести 

прозоро, висвітлювати кожен факт; 
 опрацювати чинні нормативні акти із врахуванням думки підприємців 

та громадськості, відкритий діалог; 
 правомірні  та  зрозумілі дії  представників  контролю у  сфері благоуст‐

рою; 
 порядність інспекторів, що здійснюють контрольні заходи; 
 спрощення процедури; 
 відстеження сигналів громадськості про порушення за законом; 
 встановити більш жорсткіші правила щодо чистоти на прилеглих тери‐

торіях. 
 

 
Пропозиції щодо вдосконалення регулювання та контролю благоустрою 

на території міста Херсону  
Аналіз стану справ в питаннях регулювання благоустрою на території міста 

свідчить, що удосконалення  контролю залежатиме від  системних  та послідов‐
них заходів.  

 
Сфера чинних правових норм, що регулюють благоустрій територій:  
‐ визначення конкретних вимог до суб'єктів господарювання, кожного чле‐

на територіальної громади з питань дотримання чистоти та належного санітар‐
ного стану, торгівлі в громадських місцях та житлових зонах на території міста; 

‐ встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, організацій, 
установ, приватних підприємців, мешканців міста Херсон при виконанні робіт та 
заходів з благоустрою;  
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 ‐ визначення чіткої та прозорої процедури на виконання земельних робіт, 
робіт з благоустрою, прилеглої території, знесення зелених насаджень;   

‐  затвердження  єдиного «прозорого»  порядку    контролю що визначає всі 
проведення перевірок додержання правил благоустрою на містах. 

 
Сфера інформаційних заходів по донесенню норм та вимог благоустрою 

територій до підприємців та громадян міста:  
‐ поєднання в діяльності місцевих органів влади адміністративних  і консу‐

льтативних функцій;  
 ‐ проведення інформаційних кампаній щодо додержання місцевих правил 

та норм підприємцями та громадянами міста;   
‐ випуск буклетів, знаків, роликів проведення круглих столів щодо темати‐

ки поводжень з відходами; 
‐  введення  у  навчальні  програми  навчальних  закладів  «уроків  чистоти», 

видання  «Екологічного  календарю»  та  посібників  «Екологічне  виховання»  у  8 
томах, підтримка ініціативи дитячого шкільного парламенту «Я люблю Херсон». 

 
Сфера організації проведення перевірок місцевими контролюючими орга‐

нами щодо  додержання  норм  благоустрою територій  суб'єктами  господа‐
рювання та громадянами:   

- зміна процедури притягнення до адміністративної  відповідальності  осіб, 
винних у порушенні правил благоустрою; 

‐ зміна  ідеології проведення контролю,  спрямованість місцевих перевірок  
не на фіскальні та каральні функції, а на попередження та додержання встанов‐
лених правил та норм благоустрою; 

‐ зменшення часових та адміністративних витрат суб'єктів господарювання 
та  органів  місцевого  контролю,  а  також  ризиків  корупційних  правопорушень, 
що пов'язані із здійсненням заходів контролю;   

‐  координація  з  метою  розмежуванні  функцій  між  контролюючими  орга‐
нами в питаннях здійснення контролю за додержання норм щодо благоустрою 
територій. 

Сфера залучення підприємців та громадян міста до участі у регулюванні 
благоустрою територій та громадському контролю за впровадженням від‐
повідних заходів:  

‐ розширення участі бізнес‐асоціацій та громадських об'єднань у місцевому 
управлінні з питань благоустрою та захисту прав підприємців та громадян; 

‐  впровадження  інституту  громадських  інспекторів  по  контролю благоуст‐
роєм на відповідних територіях;  

‐  створення  громадських  рад    при  відповідних  підрозділах  органів  влади 
для зворотного зв'язку та громадському контролю за виконанням владних пов‐
новажень посадовими особами відповідальними за благоустрій територій. 
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 ІІІ. ДОРОЖНЯ КАРТА (ЗАХОДИ)  
 

ІІІ.І КОРОТКИЙ ОПИС ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ  
 

Географічне охоплення: на які територіальні громади/об’єднання територіаль‐
них громад направлені заходи дорожньої карти 
Заходи Дорожньої карти спрямовані на територіальну громаду міста Херсону.  
Мета  та  завдання  дорожньої  карти:  впорядкування  процедур  контролю 
суб’єктів підприємництва органами місцевого самоврядування щодо додержан‐
ня  правил  благоустрою шляхом    розробки  для  прийняття  порядків,  що  будуть 
чітко  визначати  всі  аспекти  процедури  проведення  контролю  представниками 
органів місцевого самоврядування з додержання правил благоустрою територій. 
До під цілей можна віднести:  

а)  Організації  спільного  визначення  представниками  бізнесу  та  місцевої 
влади основних вимог правил та норм при веденні господарської діяльності на 
відповідних територіях та заходів контролю за їх додержанням.    

б)  Заміна  ідеології  контролю,  переорієнтація  діяльності  органів  контролю 
щодо здійснення фіскальних функцій на виконання сервісних та фіскальних. 

 
Обґрунтування запропонованих заходів  
Недосконалість  місцевого  регулювання  у  сфері  благоустрою  територій  та 

наявні корупційні чинники  при здійсненні контролю негативно вливають на ро‐
звиток бізнес‐середовища та додержання чистоти і збереження елементів бла‐
гоустрою.  Їх можна мінімізувати виключно через  скасування чи внесення  змін 
та  доповнень  до  чинних  регуляторних  актів.  Тому  запропоновані  заходи,  зок‐
рема  ініціювання внесення змін та доповнень до чинних регуляторних актів,  є 
єдиним можливим варіантом удосконалення регулювання благоустрою на  те‐
риторії  міста.  Інші  заходи  Дорожньої  карти  відповідають  теперішнім  запитам 
підприємницького  середовища  міста,  які  були  визначені  під  час  проведення 
фокус‐груп.  

Розробка  чітких  заходів  для  мінімізації  перешкод  у  розвитку  МСП  та  їх 
впровадження  відбуватимуться  шляхом  залучення  до  діалогу  представників 
влади, громадськості та бізнесу. 

 
Механізми реалізації заходів дорожньої карти 
Заходи Дорожньої карти реалізовуватимуться шляхом прийняття відповід‐

них  управлінських  рішень  Херсонською міською радою,  її  виконавчим  коміте‐
том чи розпорядженнями міського голови.  

Для внесення змін та доповнень до регуляторних актів, а також для розро‐
бки  нових    необхідно  буде  чітко  дотриматися  процедури,  передбаченої  Зако‐
ном України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарсь‐
кої діяльності», яка передбачає обов’язкове внесення кожного питання про пе‐
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регляд чи розробку регуляторного акту до Річного плану регуляторної діяльнос‐
ті, розробку аналізу регуляторного впливу, розміщення оголошення про опри‐
люднення та, власне, оприлюднення змін та доповнень до регуляторного акту, 
обов’язкове проведення публічного обговорення та можливість для громадсь‐
кості,  інститутів  громадянського  суспільства  та представників бізнесу надавати 
власні  пропозиції,  які мають  обов’язково  враховуватися  або  вмотивовано  від‐
хилятися.  При  реалізації  заходів  Дорожньої  карти  будуть  використовуватися 
норми Закону України «Про прискорених перегляд регуляторних актів, прийня‐
тих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», який, влас‐
не, передбачає спрощену процедуру внесення змін та доповнень до чинних ре‐
гуляторних актів. 

Зважаючи  на  вищевикладене,  під  час  реалізації  Дорожньої  карти  буде 
здійснюватися  управлінський  та  громадський  контроль  за  дотриманням  зако‐
нодавства, а також використовуватимуться всі механізми, такі як публічні обго‐
ворення та обов’язковість врахування пропозицій від зацікавлених суб’єктів.  
 

Обґрунтування доцільності та шляхи реалізації заходів дорожньої карти *1:  
 

1. Назва заходу: Презентація заходів Дорожньої карти. 
Механізм  реалізації: Презентація  експертами  проекту  та  представниками 

постійної  комісії  міської  ради  з  питань  житлово‐комунального  господарства, 
благоустрою,  енергозбереження  та  інженерної  інфраструктури заходів Дорож‐
ньої карти під час круглого столу за участі представників місцевих депутатів, ви‐
конавчих  органів,  бізнесу  та  громадян міста  та  обговорення  плану  дій.  За  ре‐
зультатами  обговорення  під  час  круглого  столу  буде  створено  робочу  групу  з 
представників місцевих органів влади та  її виконавчих органів, фахівців та екс‐
пертів з питань благоустрою та бізнесу представників бізнес‐асоціацій області, 
які будуть задіяні у процесі реалізації  та моніторингу заходів Дорожньої карти 
та розроблено і схвалено регламент її діяльності з реалізації заходів Дорожньої 
карти.  

Необхідні ресурси: Обговорення буде проводитись постійною комісією мі‐
ської ради з питань житлово‐комунального господарства, благоустрою, енерго‐
збереження та інженерної інфраструктури. 

Джерела фінансування: Не потребує додаткового фінансування 
 

2. Назва  заходу:  Розробка  проекту  методичних  рекомендацій  щодо 
реалізації правил благоустрою на території міста Херсона 

Механізм реалізації: Створена робоча група розробляє проект методичних 
рекомендацій щодо реалізації контроля за правилами благоустрою на території 
                                                 
1 У зв'язку із створенням 30.08.2017 на сесії міської ради депутатської групи "Комфортний Херсон" (напрямок 
діяльності – благоустрій) та включенням до порядку денного сесії міської ради, яка відбудеться 20.10.2017, 
створення комунального підприємства "Муніципальна Варта" (повноваження у сфері благоустрою) – виконавці 
заходів та сфера діяльності може змінюватися впродовж реалізації заходів Дорожньої карти. 
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міста. Рекомендації будуть чітко визначати правила та норми поведінки, зрозу‐
мілі підприємцям та громадянам у сфері благоустрою. 

Необхідні ресурси: Координатором діяльності робочої групи буде постійна 
комісія  міської  ради  з  питань  житлово‐комунального  господарства,  благоуст‐
рою, енергозбереження та інженерної інфраструктури та департамент житлово‐
комунального господарства міської ради. Учасники робочої групи будуть брати 
участь у відповідній роботі на громадських засадах. 

Джерела фінансування: Не потребує додаткового фінансування 
 

3. Назва заходу: Перегляд місцевих правових актів 
Механізм реалізації: Створена робоча група надає пропозиції міському го‐

лові та відповідним органам місцевого самоврядування (департамент житлово‐

комунального господарства, департамент містобудування та землекористуван‐

ня,  управляння  капітального  будівництва,  комунальної  власності,  управління 

естетики та зовнішньої реклами міської ради) щодо перегляду місцевих норма‐

тивно‐правових актів з питань благоустрою на відповідність законодавству та на 

наявність корупційних ризиків, а саме: 

1)  Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Херсону; 

2)  Правил благоустрою території міста Херсону; 

3)  Положення  про  оренду  комунального  майна  територіальної  громади 

міста Херсону; 

4)  Порядку визначення обсягів пайової участі власників будівель і споруд 

соціально‐культурного,  побутового,  торговельного  та  іншого  призначення  в 

утриманні об’єктів благоустрою м. Херсону; 

5)  Положення  про  надання  дозволу  проведення  земляних  робіт  в  місті 
Херсону; 

6)   Порядок встановлення реклами в м. Херсоні. 
Необхідні ресурси: Координатором діяльності робочої групи буде постійна 

комісія  міської  ради  з  питань  житлово‐комунального  господарства,  благоуст‐
рою, енергозбереження та інженерної інфраструктури. Учасники робочої групи 
будуть брати участь у відповідній роботі на громадських засадах. 

Джерела фінансування: Не потребує додаткового фінансування 
4. Назва  заходу:  Розробка  пропозиції  щодо  створення  комплексної  про‐

грами благоустрою «Херсон – чисте європейське місто». 
Механізм реалізації:  Проведення робочою  групою  та експертами проекту 

консультацій  з представниками бізнес‐середовища та громадськості міста що‐

до розробки комплексної  програми благоустрою «Херсон  ‐  чисте  європейське 

місто»  та    організація роз'яснювальних  заходів  в місцевих  засобах  інформації, 

розповсюдження інформаційних буклетів, проведення зустрічей та круглих сто‐
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лів направлених на доведення міських правил та норм благоустрою до підпри‐

ємців та громадян міста.  

Передача розроблених пропозицій Херсонському міському голові для вне‐

сення до плану розробки нормативно‐правових актів Херсонської міської ради 

та початку роботи щодо розробки та затвердження комплексної програми бла‐

гоустрою «Херсон – чисте європейське місто». 

Необхідні ресурси: Координатором діяльності робочої групи буде постійна 
комісія  міської  ради  з  питань  житлово‐комунального  господарства,  благоуст‐
рою, енергозбереження та інженерної інфраструктури. Учасники робочої групи 
будуть брати участь у відповідній роботі на громадських засадах. 

Орієнтовна вартість: 10 тис. грн.  
Джерела  фінансування:  Кошти  бюджету  бізнес‐об’єднань,  громадських 

об'єднань, грантових організацій, міського бюджету. 
 

5. Назва  заходу:  Введення  навчальних  закладах  програми  формування 
екологічної культури та свідомості учнів. 

Механізм реалізації:  
1) Введення  у  навчальний процес  уроків  на  тему: «Екологічна  культура – 

шлях до сталого розвитку та енергонезалежності України». 
2) Видання для учнів молодших класів Екологічного календаря за допомо‐

гою якого діти сумісно із батьками може слідкувати за всіма витратами 
на комунальні послуги, планувати їх економію. Також календар буде мі‐
стить  поради  щодо  шляхів  економії  енергоресурсів,  нагадування  про 
свята та важливі екологічні дати. 

3) Видання для учнів посібників з екологічного виховання. 
Необхідні ресурси: Експерти проекту, фахівці управління освіти міської ра‐

ди  та  закладів  освіти,  депутати міської  ради,  члени робочої  групи,  громадські 
організації та підприємці міста за бажанням участі в роботі. 

Орієнтовна вартість: 300 тис. грн. 
Джерела  фінансування:  Кошти  бюджету  бізнес‐об’єднань,  громадських 

об'єднань, грантових організацій, міського бюджету. 
 

6. Назва заходу: Громадський діалог.  
Механізм реалізації: Робоча група із запровадження та моніторингу Доро‐

жньої карти розробить механізм постійної участі представників бізнесу, грома‐
дян у формуванні  і реалізації міської політики щодо регулювання та контролю 
благоустрою на території міста, що сприятиме ефективній співпраці між різни‐
ми зацікавленими сторонами. Виконавчий комітет Херсонської міської ради ух‐
валить  рішення  «Щодо  участі  представників  бізнесу  та  громадян  в  міському 
управлінні  та  створенні  дорадчих  органів  при  виконавчих  органах  міської  ра‐
ди».  Вищезазначене рішення дозволить формування  громадських рад  з  пред‐



 
 

16 

ставників  різних  галузей  та  сфер  при  структурних  підрозділах міськвиконкому 
відповідальних  за  регулювання  відповідних  галузей  у місті,  зокрема,  з  питань 
благоустрою територій. 

Необхідні ресурси: Учасники робочої групи будуть брати участь у відповід‐
ній роботі на громадських засадах, підприємці міста за бажанням постійної уча‐
сті в роботі за галузевим принципом. 

Джерела фінансування: Не потребує додаткового фінансування 
 

 

7. Назва  заходу:  Аналіз  законодавчих  норм  законодавства,  що  регулю‐
ють благоустрій територій в Україні. 

Механізм реалізації: В рамках впровадження Дорожньої карти запропоно‐
вано проаналізувати законодавчі норми законодавства, що регулюють благоус‐
трій територій в Україні, які негативно впливають на розвиток благоустрою. Ре‐
зультати аналізу буде представлено експертами проекту під час міжрегіональ‐
ної зустрічі у форматі круглого столу в місті Миколаєві за участю місцевих депу‐
татів міст Херсона і Миколаєва, експертів проекту та представників Міністерства 
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово‐комунального  господарства 
Украйни. На цієї ж зустрічі пройде обговорення питань удосконалення законо‐
давства що регулюють благоустрій територій в Україні. 

Необхідні  ресурси:  Місцеві  депутати  міст  Херсона  і  Миколаєва,  експерти 
проекту. 

Орієнтовна вартість: 7 тис. грн. 
Джерела  фінансування:  Кошти  бюджету  бізнес‐об’єднань,  громадських 

об'єднань, грантових організацій, міського бюджету. 
 

 

8. Назва  заходу:  Пропозиції  до  національного  законодавства  з  питань 
благоустрою територій з врахуванням практичного досвіду реалізації 
діючих норм на місцях. 

Механізм реалізації:  Створення робочої групи за участю експертів проекту, 
представників  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово‐
комунального господарства Украйни, органів місцевого самоврядування та біз‐
несу для підготовки проектів змін до Закону України «Про благоустрій населе‐
них пунктів», кодексу України про адміністративні порушення, Наказу Міністер‐
ства з питань житлово‐комунального господарства з метою розробки Типового 
положення про організацію проведення контролю благоустрою територій орга‐
нами місцевого самоврядування та вдосконалення питання притягнення до ві‐
дповідальності  суб’єктів  господарювання  за  порушення  законодавства  у  сфері 
благоустрою. 
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Необхідні  ресурси:  Експерти  проекту,  представники Міністерства  регіона‐
льного розвитку, будівництва та житлово‐комунального господарства Украйни, 
органів місцевого самоврядування та бізнесу. 

Джерела фінансування: Не потребує додаткового фінансування 
 
9. Назва заходу: Аналіз  і моніторинг реалізації Дорожньої карти в місті 

Херсоні. 
Механізм  реалізації:  Проведення  щоквартального  аналізу  і  моніторингу 

показників ефективності  та результативності  запропонованих заходів робочою 
групою з представників місцевих депутатів, виконавчих органів, бізнесу та гро‐
мадських організацій дозволить ефективніше реагувати на можливі виклики та 
затримки у впровадженні ДК і вносити зміни до плану дій. 

Необхідні ресурси: Експерти проекту, учасники робочої групи будуть брати 
участь у відповідній роботі на громадських засадах. Координатором діяльності 
робочої  групи  буде  постійна  комісія  міської  ради  з  питань  житлово‐
комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та  інженерної  ін‐
фраструктури.  

Орієнтовна вартість: 7 тис.грн. 
Джерела  фінансування:  Кошти  бюджету  бізнес‐об’єднань,  громадських 

об'єднань, грантових організацій, міського бюджету. 
 

 
Результати реалізації заходів дорожньої карти: 
Короткострокові результати реалізації заходів дорожньої карти 
Кількісні: 

‐ ухвалення  рішення  виконавчого  комітету міської  ради  про Методичні  ре‐
комендації щодо реалізації правил благоустрою на території міста Херсону;  

‐ ухвалення комплексної програми благоустрою «Херсон – чисте європейсь‐
ке місто»;   

‐ ухвалення рішення виконавчого комітету міської ради «Щодо участі пред‐
ставників бізнесу та громадян в міському управлінні та створення дорадчих ор‐
ганів при виконавчих органах ради»; 

‐ розробка пропозицій до статі 40 Закону України «Про благоустрій населе‐
них пунктів» та до статі 152 Адміністративного кодексу України;  

‐ ухвалення Типового положення про проведення самоврядного контролю у 
сфері благоустрою населених пунктів органами місцевого самоврядування; 

‐ внесення  змін  та  доповнень  до  річних  планів  регуляторної  діяльності 
Херсонської міської ради та її виконавчого комітету; 

‐ внесення змін до 5 регуляторних актів; 
‐ до реалізації Дорожньої карти залучено понад 100 представників інститутів 

громадянського суспільства та бізнес‐середовища; 
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‐ консультації щодо  участі  у місцевому  управлінні    отримають  близько 100 
підприємців міста; 

‐ приведення 10  інформаційних карток у відповідність до вимог законодав‐
ства;  

‐ затвердження чіткої схеми розміщення рекламних носіїв на території міста; 
 
Якісні: 
‐ налагодження  партнерських  стосунків  між  представниками  експертного 

середовища, влади та представниками підприємницького середовища; 
‐ підвищення  рівню  прозорості  використання  активів  громади  з  метою  за‐

безпечення рівних умов та здорової конкуренції; 
‐ мінімізація регуляторних бар’єрів; 
‐ створення умов для участі підприємців та громадян в місцевому управлін‐

ні; 
‐ створення умов для розвитку підприємництва в місті; 
‐ створення  умов  для  якнайкращого  інформування  підприємців  про  діяль‐

ність та плани міської влади; 
‐ підвищення рівня  знань посадовців міської  ради щодо створення  сприят‐

ливого  бізнес‐середовища  для  участі  в  благоустрою  та  розвитку  територій    та 
основ регуляторної політики; 

‐ підвищення рівня знань та навичок підприємців міста та громадян; 
‐ підвищення рівня знань та навичок посадовців щодо висвітлення діяльнос‐

ті міської влади «зрозумілою та доступною мовою» для підприємців та грома‐
дян; 

‐ підвищення прозорості діяльності міської влади; 
‐ визначення межі власних та закріплених територій. Зменшення тиску з бо‐

ку  місцевих контролюючих органів щодо утримання цих територій; 
‐ зменшення кількості бар’єрів для представників бізнесу, які готові вклада‐

ти кошти в розвиток міста; 
‐ зменшення кількості корупційних чинників в регуляторних актах. 
 
 
Довгострокові результати реалізації заходів дорожньої карти  
Кількісні: 
‐ збільшиться кількість суб’єктів господарювання, що здійснюють свою дія‐

льність у сфері благоустрою територій на 10%; 
‐ збільшиться кількість ліквідованих стихійних звалищ побутового сміття на 

20%; 
‐ зменшиться кількість скарг підприємців та громадян на дії посадових осіб 

контролюючих служб з питань благоустрою територій на 40%; 
‐ збільшиться обсяг проведених заходів пов’язаних з проведенням робіт з 

будівництва, ремонту, реконструкції та утримання об’єктів благоустрою міста на 
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20:%; 
‐ збільшиться кількість висаджених, (шт.): ‐ дерев; ‐ кущів; ‐ квітів; ‐ саджа‐

нців 40%; 
 
Якісні: 
‐ буде налагоджено ефективний механізм співпраці між експертним сере‐

довищем, владою та представниками бізнес‐середовища; 
‐ буде зменшено вірогідність виникнення регуляторних бар’єрів під час за‐

твердження нових регуляторних актів;  
‐ буде надана можливість представникам бізнес‐середовища та громадсь‐

ким об'єднанням приймати участь у місцевому управлінні з питань благоустрою 
територій; 
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  ІІІ.ІІ ЗАХОДИ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ *i 
 

Назва заходу  Зміст заходу  Результати реалізації 
заходів 

Строк вико‐
нання 

Орієнтовна 
вартість реалі‐
зації заходу, 
грн. (тис. грн.) 

Джерела фі‐
нансування 
реалізації за‐

ходу 

Особи/організації, відпо‐
відальні за реалізацію 

заходу 

1.Презентація 
заходів Дорож‐
ньої карти 

Презентація експертами проекту та 
представниками постійної комісії міської 
ради з питань житлово‐комунального 
господарства, благоустрою, енергозбе‐
реження та інженерної інфраструктури 
заходів Дорожньої карти під час круглого 
столу за участі представників місцевих 
депутатів, виконавчих органів, бізнесу та 
громадян міста та обговорення плану 
дій. За результатами обговорення під час 
круглого столу буде створено робочу 
групу з представників місцевих органів 
влади та її виконавчих органів, фахівців 
та експертів з питань благоустрою та 
бізнесу представників бізнес‐асоціацій 
області, які будуть задіяні у процесі реа‐
лізації та моніторингу заходів Дорожньої 
карти та розроблено і схвалено регла‐
мент її діяльності з реалізації заходів 
Дорожньої карти. 

Налагодження спів‐
праці та обговорення 
плану спільних дій 
щодо реалізації захо‐
дів Дорожньої карти. 
Створення робочої 
групи забезпечить  
врахування інтересів 
всіх зацікавлених осіб 
при розробці заходів 
Дорожньої карти 

4 квартал 
2017 

 
Робоча група 
проводитиме 
засідання 
щокварталу 

Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Депутати Херсонської 
міської ради, виконавчі 
органи Херсонської місь‐
кої ради, бізнес‐асоціації, 
громадські об'єднання 
тощо 

2.  Розробка про‐
екту методичних 
рекомендацій 
щодо реалізації 
правил благоуст‐
рою на території 
міста Херсона  

Створена робоча група розробляє проект 
методичних рекомендацій щодо реалі‐
зації контроля за правилами благоуст‐
рою на території міста.  

Створення чіткого та 
зрозумілого докумен‐
ту що буде визначати  
правила та норми 
поведінки, зрозумілі 
підприємцям та гро‐
мадянам у сфері бла‐
гоустрою 

4 квартал 
2017 року 

Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Робоча група з реалізації 
заходів дорожньої карти,  
постійна комісія міської 
ради з питань житлово‐
комунального господарс‐
тва, благоустрою, енерго‐
збереження та інженер‐
ної інфраструктури, депа‐
ртамент житлово‐



 

21 

комунального господарс‐
тва міської ради, громад‐
ські об'єднання, бізнес‐
асоціації, районі в місті 
Херсоні ради 

3. Перегляд міс‐
цевих правових 
актів 

Створена робоча група надає пропозиції 
міському  голові  та  відповідним органам 
місцевого самоврядування (департамент 
житлово‐комунального  господарства, 
департамент  містобудування  та  земле‐
користування,  управляння  капітального 
будівництва,  комунальної  власності, 
управління  естетики  та  зовнішньої  рек‐
лами міської ради) щодо перегляду міс‐
цевих  нормативно‐правових  актів  з  пи‐
тань  благоустрою  на  відповідність  зако‐
нодавству  та  на  наявність  корупційних 
ризиків, а саме: 
1)  Положення про пайову участь у роз‐

витку інфраструктури міста Херсону; 
2)  Правил  благоустрою  території  міста 

Херсону; 
3)  Положення про оренду комунально‐

го  майна  територіальної  громади  міста 
Херсону; 
4)  Порядку визначення обсягів пайової 

участі  власників будівель  і  споруд соціа‐
льно‐культурного,  побутового,  торгове‐
льного  та  іншого  призначення  в  утри‐
манні об’єктів благоустрою м. Херсону; 
5)  Положення  про  надання  дозволу 

проведення  земляних  робіт  в  місті 
Херсону; 
6)   Порядок встановлення реклами в м. 

Херсоні. 

Усунення  адміністра‐
тивних та часових    
витрат суб'єктів гос‐
подарювання та ри‐
зиків корупційних 
правопорушень пи‐
таннях регулювання 
благоустрою терито‐
рій 

2018‐2019 р.  Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Робоча група з реалізації 
заходів дорожньої карти,  
постійна комісія міської 
ради з питань житлово‐
комунального господарс‐
тва, благоустрою, енерго‐
збереження та інженер‐
ної інфраструктури бізнес‐
асоціації, виконавчі орга‐
ни міської ради, КП "Му‐
ніципальна Варта" 
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4.  Розробка 
пропозиції щодо 
створення 
комплексної 
програми 
благоустрою 
«Херсон – чисте 
європейське 
місто» 

Проведення  робочою  групою та  експер‐
тами проекту консультацій з представни‐
ками бізнес‐середовища та громадськос‐
ті міста щодо розробки комплексної про‐
грами  благоустрою  «Херсон  ‐  чисте  єв‐
ропейське  місто»  та    організація  роз'яс‐
нювальних  заходів  в  місцевих  засобах 
інформації,  розповсюдження  інформа‐
ційних буклетів, проведення зустрічей та 
круглих  столів  направлених  на доведен‐
ня міських  правил  та  норм  благоустрою 
до підприємців та громадян міста.  
Передача  розроблених  пропозицій 
Херсонському  міському  голові  для  вне‐
сення  до  плану  розробки  нормативно‐
правових  актів  Херсонської  міської  ради 
та  початку  роботи  щодо  розробки  та 
затвердження  комплексної  програми 
благоустрою «Херсон – чисте європейсь‐
ке місто». 

Розроблення та за‐
твердження плану дій 
місцевої влади, біз‐
несу та громадян 
щодо благоустрою на 
території міста 

2018 р.  10 тис. грн. Кошти бюдже‐
ту бізнес‐
об’єднань, 
громадських 
об'єднань, 
грантових ор‐
ганізацій, місь‐
кого бюджету. 

Робоча група з реалізації 
заходів дорожньої карти, 
бізнес‐асоціації, громад‐
ські об'єднання, виконав‐
чі органи міської  ради, 
комунальні підприємства 
(в межах визначених пов‐
новажень),  постійна ко‐
місія міської ради з пи‐
тань житлово‐
комунального господарс‐
тва, благоустрою, енерго‐
збереження та інженер‐
ної інфраструктури 

5. Введення на‐
вчальних закла‐
дах програми 
формування еко‐
логічної культури 
та свідомості уч‐
нів 

1) Введення у навчальний процес уроків 
на  тему:  «Екологічна  культура  –  шлях  до 
сталого  розвитку  та  енергонезалежності 
України». 
2) Видання  для  учнів  молодших  класів 

Екологічного  календаря  за  допомогою 
якого діти сумісно із батьками може слід‐
кувати  за  всіма  витратами на  комунальні 
послуги,  планувати  їх  економію.  Також 
календар  буде  містить  поради  щодо 
шляхів  економії  енергоресурсів,  нагаду‐
вання  про  свята  та  важливі  екологічні 
дати. 
3) Видання  для  учнів  посібників  з  еко‐

логічного виховання. 

Виховання у молоді  
екологічної культури 
та свідомості, культу‐
ри щодо захисту і 
відновлення сприят‐
ливого для життєдія‐
льності середовища 

2018 р.  300 тис. грн. 
 

Кошти бюдже‐
ту бізнес‐
об’єднань, 
громадських 
об'єднань, 
грантових ор‐
ганізацій, місь‐
кого бюджету. 

Експерти проекту, фахівці 
управління освіти міської 
ради та закладів освіти, 
депутати міської ради, 
члени робочої групи, 
громадські організації та 
підприємці міста за ба‐
жанням участі в роботі 
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6. Громадський 
діалог. 

Робоча  група  із  запровадження  та  моні‐
торингу Дорожньої  карти  розробить ме‐
ханізм  постійної  участі  представників 
бізнесу,  громадян  у  формуванні  і  реалі‐
зації міської політики щодо регулювання 
та  контролю  благоустрою  на  території 
міста, що сприятиме ефективній співпра‐
ці  між  різними  зацікавленими  сторона‐
ми.  Виконавчий  комітет  Херсонської  мі‐
ської ради ухвалить рішення «Щодо уча‐
сті  представників  бізнесу  та  громадян  в 
міському управлінні  та  створенні дорад‐
чих  органів  при  виконавчих  органах  мі‐
ської  ради».  Вищезазначене  рішення 
дозволить формування  громадських рад 
з  представників  різних  галузей  та  сфер 
при структурних підрозділах міськвикон‐
кому  відповідальних  за  регулювання 
відповідних  галузей  у  місті,  зокрема,  з 
питань благоустрою територій. 

Створення галузевих 
громадських рад при 
відповідних підрозді‐
лах міськвиконкому 
дозволить забезпечи‐
ти системний «зворо‐
тній зв'язок» та гро‐
мадський контроль 
при проведенні ре‐
форм у сфері благоус‐
трою територій 

2018 р.  Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Не потребує 
додаткового 
фінансування 

Робоча група з реалізації 
заходів дорожньої карти, 
бізнес‐асоціації, громад‐
ські об'єднання, підприє‐
мці міста за бажанням 
постійної участі в роботі 
за галузевим принципом 

7. Аналіз законо‐
давчих норм за‐
конодавства, що 
регулюють благо‐
устрій територій в 
Україні. 

Організація  проведення    міжрегіональ‐
ної  зустрічі  у  форматі  круглого  столу  в 
місті Миколаєві за участю місцевих депу‐
татів міст Херсона і Миколаєва, експертів 
проекту  та  представників  Міністерства 
регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово‐комунального  господарства 
Украйни.  На  якій  експертами  проекту 
буде  представлено  результати  проведе‐
ного  аналізу  та  пройде  обговорення  пи‐
тань  удосконалення  законодавства  що 
регулюють благоустрій територій в Укра‐
їні. 

Визначення кола 
проблемних питань і 
законодавчих норм 
що знижують ефекти‐
вність правого регу‐
лювання і контролю 
благоустрою у містах 
України 

2017‐2018 р. 
 

7 тис. грн.  Кошти бюдже‐
ту бізнес‐
об’єднань, 
громадських 
об'єднань, 
грантових ор‐
ганізацій, місь‐
кого бюджету. 

Робоча група з реалізації 
заходів дорожньої карти, 
місцеві депутати міст 
Херсона і Миколаєва, 
експерти проекту, гро‐
мадські об'єднання, біз‐
нес‐асоціації 

8. Пропозиції до 
національного 

Створення робочої  групи  за  участю екс‐
пертів проекту, представників Міністерс‐

Підготовка проектів 
змін до законодавст‐

2017‐2018 р. 
 

Не потребує 
додаткового 

Не потребує 
додаткового 

Робоча група з реалізації 
заходів дорожньої карти, 
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i У зв'язку із створенням 30.08.2017 на сесії міської ради депутатської групи "Комфортний Херсон" (напрямок діяльності – благоустрій) та включенням до порядку ден-
ного сесії міської ради (яка відбудеться 20.10.2017) створення комунального підприємства "Муніципальна Варта" (повноваження у сфері благоустрою) – виконавці захо-
дів та сфера діяльності може змінюватися впродовж реалізації заходів Дорожньої карти. 

законодавства з 
питань благоуст‐
рою територій з 
врахуванням 
практичного дос‐
віду реалізації 
діючих норм на 
місцях  

тва  регіонального  розвитку,  будівництва 
та  житлово‐комунального  господарства 
Украйни,  органів  місцевого  самовряду‐
вання та бізнесу для підготовки проектів 
змін до Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», кодексу України про 
адміністративні порушення, Наказу Міні‐
стерства з питань житлово‐комунального 
господарства  з метою розробки Типово‐
го  положення  про  організацію  прове‐
дення  контролю  благоустрою  територій 
органами  місцевого  самоврядування  та 
вдосконалення  питання  притягнення  до 
відповідальності  суб’єктів  господарю‐
вання  за  порушення  законодавства  у 
сфері благоустрою. 

ва що регулює благо‐
устрій територій з 
метою його вдоско‐
налення на містах 

Робоча група 
проводитиме 
засідання за 
згодою сторін 
 

фінансування фінансування громадські об'єднання, 
бізнес‐асоціації, експерти 
проекту представники 
Міністерства регіонально‐
го розвитку, будівництва 
та житлово‐комунального 
господарства Украйни, 
органів місцевого самов‐
рядування та бізнесу 

9. Аналіз і моніто‐
ринг реалізації 
Дорожньої карти 
в місті Херсоні. 

Проведення  щоквартального  аналізу  і 
моніторингу  показників  ефективності  та 
результативності  запропонованих  захо‐
дів  робочою  групою  з  представників 
місцевих  депутатів,  виконавчих  органів, 
бізнесу  та  громадських  організацій  до‐
зволить  ефективніше  реагувати  на  мож‐
ливі виклики та затримки у впроваджен‐
ні  Дорожньої  карти  і  вносити  зміни  до 
плану дій. 

Визначення ефектив‐
ності та результатив‐
ності запропонованих 
заходів 

2018‐2019 р. 
1 раз на квар‐

тал 

7 тис. грн.  Кошти бюдже‐
ту бізнес‐
об’єднань, 
громадських 
об'єднань, 
грантових ор‐
ганізацій, місь‐
кого бюджету. 

Експерти проекту, робоча 
група з реалізації заходів 
дорожньої карти, бізнес‐
асоціації, постійна комісія 
міської ради з питань 
житлово‐комунального 
господарства, благоуст‐
рою, енергозбереження 
та інженерної інфраструк‐
тури 


