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КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від 11 грудня 2012 року                                                                                № 2094 
 
Про врегулювання питання  
громадських вбиралень 

 

 

Керуючись статтями 26, 30, 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статтею 10 Закону України "Про благоустрій 
населених пунктів", у зв'язку з тим, що у місті Кіровограді існує недостатня 
кількість громадських вбиралень, Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Головному управлінню житлово–комунального господарства 

Кіровоградської міської ради: 
1.1. Розробити та подати міській раді на затвердження Програму 

розвитку мережі громадських вбиралень у м. Кіровограді на 2013-2015 роки 
на підставі інформації про наявні громадські вбиральні. 

1.2. Розробити спільно з управлінням містобудування та архітектури,  
управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Кіровоградської міської ради та подати міській раді на 
затвердження Схему розміщення громадських вбиралень з підбором 
конкретних земельних ділянок. 

Термін: у місячний строк з моменту прийняття даного рішення. 
Відповідальний: начальник Головного управління житлово– 

комунального господарства Кіровоградської міської ради. 
2. Встановити, що Програма розвитку мережі громадських вбиралень у            

м. Кіровограді на 2013-2015 роки повинна передбачати встановлення 
громадських туалетів нового покоління (модульного, контейнерного типу 
тощо), визначати їх необхідну кількість, тип, розміщення, організацію їхньої 
експлуатації й обслуговування, а також визначати умови залучення 
інвесторів до розвитку такої мережі у місті. 

3. Запровадити у м. Кіровограді безперешкодне користування 
мешканцями та гостями міста туалетами: 

3.1. У приміщеннях виконавчих органів міської ради, комунальних 
підприємств, установ та організацій на безоплатній основі. 
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3.2. У закладах ресторанного господарства, громадського харчування, 
торгівлі, наявність туалетів в яких передбачена чинним законодавством, на 
платній або безоплатній основі згідно з вимогами, встановленими 
відповідним власником закладу. 

4. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради: 

4.1. Забезпечити попередження власників закладів ресторанного 
господарства (ресторанів, кафе, барів тощо) про запровадження 
вищезазначених заходів. 

Термін: протягом десяти днів з моменту прийняття даного рішення. 
Відповідальний: начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради. 
4.2. Спільно з міською санітарно-епідеміологічною службою у межах 

своїх повноважень здійснювати постійний контроль за виконанням даного 
рішення. 

Відповідальний: начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та 
побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради. 

4.3. Забезпечити щодо об’єктів комунальної власності, що передані в 
оренду з метою розміщення закладів ресторанного господарства, внесення у 
встановленому порядку доповнень до договорів оренди нормами стосовно 
безперешкодного користування туалетами мешканцями та гостями міста. 

Термін: у місячний строк з моменту прийняття даного рішення. 
Відповідальний: начальник управління власності та приватизації 

комунального майна Кіровоградської міської ради. 
5. Відділу по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської 

міської ради (Якунін С.В.) оприлюднити дане рішення у віснику міської ради 
“Вечірня газета” та на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет у 
десятиденний термін після його прийняття.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва та 
регулювання земельних відносин, з питань житлово-комунального 
господарства та енергозбереження, з питань торгівлі, побутового 
обслуговування, громадського харчування, захисту прав споживачів та цін,   
з питань управління комунальною власністю та приватизації та першого 
заступника міського голови Дзядуха В.О.  

 
 
 

Міський голова                                                                                        О.Саінсус 
 

 


