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Кодекс добропорядного жителя села Бобриця 
  

Добропорядний житель села Бобриця: 

  

Дбає про суспільну безпеку 

• дотримується правил дорожнього руху, зокрема швидкості у межах населеного 

пункту – не більше 60 км/год 

• дотримується правил реєстрації та вигулу домашніх тварин (зокрема собак): вигул 

винятково на повідку та у наморднику 

• небайдужий: реагує на порушення Закону України та правил добросусідства Бобриці 

(фіксує правопорушення та намагається перешкодити – телефонує 102, до 

Бобрицької сільської ради (045)985-83-59) 

• долучається до спільного захисту села  (зокрема під час лісових пожеж) 

  

Дбає про екологію 

• береже дику флору і фауну, підгодовує птахів і звірів 

• дбає про безпритульних тварин (підгодовує, напуває) 

• не спалює сміття та бур’ян (альтернатива спалюванню бур’яну – компостування та 

виготовлення мульчі; як виняток можуть бути спалені лише хворі рослини та листя, 

що не підлягають компостуванню) 

• веде роздільний збір сміття 

• організовує вивіз будівельного сміття в передбачені для цього місця 

• надає перевагу пересуванню селом пішки та на екологічних видах транспорту 

(велосипед, електрокар) 

• використовує альтернативні джерела енергії (сонячні батареї та колектори, теплові 

насоси тощо) 

  

Доброзичливий, дбає про комфорт сусідів 

• живе за правилом “ставитись до людей так, як хочеш щоб вони ставились до тебе” 

• дружній і вітається з односельцями 

• чітко дотримується вимог законодавства щодо збереження тиші в будні з 21:00 до 

8:00, а у святкові та неробочі дні – цілодобово (або за згодою сусідів) 

 

Дбає про добробут села 

• сплачує земельний податок 

• сплачує податок на нерухомість 

• зареєстрував свою підприємницьку діяльність в Бобриці  та сплачує  місцеві податки 

• уклав договір з комунальним підприємством “Бобриця” на прибирання територій 

загального користування 

• інвестує свій досвід, знання і соціальний капітал у реалізацію Стратегії розвитку 

с.Бобриця 

• надає перевагу місцевій продукції 

 

Дбає про красу села 

• знає і дотримується “Правил благоустрою”, слідкує за дотриманням іншими   

• доглядає за  прилеглою до фасаду територією (довжиною 10 метрів або до дороги): 

не залишає будівельні матеріали чи сміття, косить газон, висаджує декоративні 

рослини, квіти 

• при встановленні або реконструкції паркану обирає гармонійні природні кольори, 

натуральні матеріали, за можливості – прозору конструкцію не вище зросту людини; 

прикрашає паркан декоративними квітами у весняно-літній період 



• для будівництва нових споруд використовує натуральні матеріали, поважає 

природній ландшафт 

• для прокладки інженерних мереж (зокрема електрокабелю, телефонного дроту, 

оптоволокна) використовує переважно підземний спосіб. 

 

Є свідомим та проактивним 

• зареєстрував своє місце проживання в селі та ввів будинок в експлуатацію (бо 

залежно від кількості мешканців виділяють бюджетні субвенції на медичні та 

навчальні заклади, інфраструктуру, визначають кількість депутатів від с.Бобриця у 

майбутній об’єднаній громаді) 

• поважає приватну власність (в т.ч. не використовує неогороджені земельні ділянки 

без дозволу власника, наприклад для встановлення будівельних вагончиків, 

складування будматеріалу і т.д.) 

• бере участь у житті громади: започаткував власну ініціативу та/або підтримує чинні 

(щорічні толоки, ярмарки, фестивалі, клуби за інтересами тощо) 

• бере участь в громадських обговореннях щодо вирішення проблем села, відвідує 

засідання сільської ради 

• сприяє розвитку місцевого підприємництва: підтримує місцевих виробників 

  

  


