ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Гуляйпільського району Запорізької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
31.03.2016

25

Про
додержання
правил
благоустрою
на
території
Гуляйпільської міської ради
Відповідно до пп. 7 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, заслухавши звіт начальника відділу житловокомунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого
комітету міської ради Савицької О.А., виконавчий комітет Гуляйпільської
міської ради
ВИРІШИВ :
1.
Звіт начальника відділу житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради Савицької
О.А. про додержання правил благоустрою на території Гуляйпільської
міської ради прийняти до відома.
2.
Відзначити,
що
робота
відділу
житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету міської
ради проводилась згідно Конституції України, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», інших законодавчих актів, рішень міської ради.
3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та
архітектури :
3.1. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учасників
правовідносин у питаннях благоустрою;
3.2. координувати діяльність уповноважених осіб складати протоколи
про адміністративне правопорушення.
4. Директору комунального підприємства «Благоустрійсервіс»
Косаренку О.А у рамках проведення Весняної толоки з озеленення та
благоустрою забезпечити:

4.1. приведення у належний естетичний та санітарний стан дитячих та
спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об’єктів масового
перебування та відпочинку населення, а також створення нових дитячих та
спортивних майданчиків;
4.2. озеленення міста (посадка дерев, кущів, посів трави), розчистку
парків, улаштування квітників, клумб тощо;
4.3. ремонт доріжок та тротуарів.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. заступника міського
голови по роботі виконавчих органів ради Ярмака С.О., координацію робіт –
на начальника відділу житлово-комунального господарства, містобудування
та архітектури виконавчого комітету міської ради Савицьку О.А.

В.о. заступника міського голови

С.О.Ярмак

Звіт про додержання правил благоустрою на території Гуляйпільської
міської ради та додержання в ньому чистоти і порядку
Рішенням Гуляйпільської міської ради від 20.11.2014 року № 3
затверджені правила благоустрою на території Гуляйпільської міської ради.
Вимоги цих правил обов’язкові до виконання для всіх керівників та інших
посадових осіб, підприємств, організацій, установ незалежно від форм
власності і відомчого підпорядкування, фізичних осіб.
Таким чином, робота в напрямку забезпечення чистоти і порядку в
місті ведеться постійно. Через засоби масової інформації восени та навесні
публікується звернення виконавчого комітету до всіх мешканців міста,
керівників підприємств, установ та закладів із проханням всією громадою
включатися до прибирання свого рідного міста.
В результаті контрольних планових оглядів вулиць міста постійно
попереджаються власники приватних домоволодінь, керівники підприємств
та установ про необхідність прибирання на прилеглих територіях, вивозити
сміття, приводити до належного вигляду будівлі, господарсько-складські
споруди, огорожі, білувати бордюри, здійснювати обрізання гілок дерев, які
перешкоджають пішоходам вільно пересуватися по тротуарам.
Таким чином, протягом весняних місяців за минулий рік було виписано
15 письмових попереджень та здійснено 78 усних. Всі ці попередження
пов’язані з весняним прибиранням територій та з необхідністю у період
активного росту трави проводити її покіс при піднятті її на висоту 6-10
сантиметрів, особлива увага приділялась боротьбі з карантинними рослинами
(амброзія, повитиця польова інші).
Крім цього, протягом року зафіксовано:
2 порушення щодо розміщення на прибудинкових територіях
будівельних матеріалів (вул. Шевченка біля АЗС; вул. Набережна),
4 – побутові і тваринні відходи (вул. Злагоди, вул. Соборна, вул.
Подолянська, вул. 1 Травня, вул. Мічуріна),
створення сміттєзвалищ в невідведених для цього місцях та на
території власного двору (вул. Соборна, Франка, вул. Велика – 2, вул.
Соборна, Велика, вул. Вербова, Овчіннікова, вул. Лугова, вул. Герцена).
Розділом ІІ Правил благоустрою передбачено заборону виконувати
земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому
законодавством порядку, пошкоджувати тверде покриття доріг і тротуарів та
зелену зону під час проведення робіт.
У 2015році мав місце випадок пошкодження тротуару по вул. Цвітна,
Ларічева (Медова) – правопорушники були повідомлені про необхідність
його усунення у зазначений термін.
Через невиконання припису на особу винну у порушенні правил
благоустрою був складений протокол про адмінправопорушення, та
накладений штраф адмінкомісією при виконавчому комітеті у розмірі 340грн.
Траплялися випадки вигулу крупних домашніх тварин у людних
місцях, таких як стадіон «Сільмаш» та парки міста. Власники собак,
забувають, що тварина є не лише домашнім улюбленцем, а й джерелом

підвищеної небезпеки, зокрема це стосується потенційно агресивних порід
собак.
Утримуючи собаку, її господар має знати і розуміти не тільки свої
права, але й обов'язки, і усвідомлювати необхідність їх узгодження з правами
і свободами інших людей.
Через місцеву газету «Голос Гуляйпілля» публікувалося звернення до
власників собак проте, що згідно з вищезазначеними Правилами благоустрою
вигулювати собак необхідно — у вільному вигулі на ізольованій, добре
обгородженій території, на пустирях, задніх дворах та в інших місцях,
спеціально відведених для цього виконавчим комітетом міської ради.
Так, рішенням виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради від
29.04.2015року № 29 «Про відведення місць для вигулу домашніх тварин»
визначені такі території:
- паркова зона між стадіоном «Сільмаш» та автостанцією по пл. Герої
України, 26;
- вільна від забудови територія між багатоквартирним будинком по
вул. Цвітна, 16-б та житловим сектором по вул. Спартаківська і вул.
Трудова.
На
стадіоні
«Сільмаш»
комунальним
підприємством
«Благоустрійсервіс» були виготовлені та установлені у видимих для
відвідувачів місцях інформаційні таблички із забороною вигулу собак та
попередженням про штраф та його розмір за порушення цих норм.
Протягом 2015року було здійснено заміну 389 шт. ламп та 116 шт.
ліхтарів для підтримки освітлення міста у нормальному робочому режимі.
На балансі КП «Благоустрійсервіс» перебувають 35,7 км мереж
зовнішнього освітлення (481світлоточок).
Також, правилами благоустрою передбачено надання дозволу на
порушення об’єкта благоустрою - іншими словами дозвіл на проведення
земляних робіт.
Протягом минулого року комунальним підприємством «Комунсервіс»
було здійснено будівництво нового водопроводу по вулицях Набережна,
Спартаківська, Піщана, Гоголя, а також часткова заміна старої водопровідної
мережі на нову по вулицях Франка та Гоголя. В зв’язку з цим збільшилася
кількість абонентів, кожному з яких треба було забезпечити підключення
власного домоволодіння до центральної мережі шляхом розкопування
ґрунтового покриття, тому до виконавчого комітету міської ради звертались
мешканці вулиць, де було прокладено новий водопровід, для одержання
дозволу на порушення об’єктів благоустрою.
Видано 20 дозволів протягом 2015 року.
Згідно з розділом 4 Правил благоустрою виконавчий комітет надає
дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
Протягом 2015року прийнято 12 рішень виконавчого комітету,
відповідно до яких надано:
8 дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

2 дозволи на розміщення штендерів;
6 погоджень на розміщення зовнішньої реклами на існуючих бігбордах.
Організація утримання зелених насаджень на території міської ради
також визначена правилами благоустрою.
Утримання зелених насаджень регламентується Правилами утримання
зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом
Міністерства
будівництва,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства України від 10.04.2006 № 105. Охороні та відновленню
підлягають усі зелені насадження в межах міської ради під час проведення
будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли
самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній,
трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.
На протязі 2015 року мешканці міста звертались до виконкому за
ордером на видалення зелених насаджень в зв’язку з їх аварійним чи
сухостійним станом.
Було прийнято 5 рішень, якими надано дозвіл на видалення 11 дерев.
Незважаючи на те, що дерева знаходились у сухостійному стані, громадяни,
які звертались за дозволом, з власної ініціативи робили компенсаційну
висадку зелених насаджень для підтримки зеленого господарства.
В 2015 році від власників будинків, майнових комплексів та іншого
нерухомого майна, які не відповідають санітарним або технічним вимогам,
тобто знаходяться в аварійному стані і де недоцільно проводити ремонт з
огляду на фактичний технічних стан цих будівель і споруд, зверталися до
виконавчого комітету за дозволом на їх знесення.
Таких звернень за 2015 рік було 8. По кожному зверненню було
здійснено комісійне обстеження з виїздом на місце, про що складені
відповідні акти.
Правила благоустрою на території Гуляйпільської міської ради загалом
дотримуються практично всіма керівниками підприємств, організацій,
установ, фізичними особами – підприємцями, мешканцями міста.

