КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область
РІШЕННЯ
(LXV сесія VI скликання)
м. Кривий Ріг
21.10.2015

№ 4038

Про затвердження Правил
благоустрою в місті Кривому
Розі
З метою забезпечення благоустрою в місті, покращення його санітарного
стану, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища,
захисту довкілля, збереження об’єктів благоустрою та зелених насаджень;
відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
1. Затвердити Правила благоустрою в місті Кривому Розі (додаються).
2. Управлінню благоустрою та житлової політики виконкому міської ради
(Катриченко О.В.):
2.1 після затвердження видатків з міського бюджету на благоустрій
щорічно розробляти план благоустрою території міста з визначенням заходів з
його реалізації та термінів їх виконання;
2.2 забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного
та періодичного відстежень результативності дії рішення відповідно через 6
місяців, рік та раз на кожні наступні 3 роки. Звіт щодо проведення відстежень
оприлюднювати в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник»
та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі
Інтернет у визначений чинним законодавством України термін;
2.3 спільно з управлінням розвитку підприємництва виконкому міської
ради, відділом преси та інформації апарату міської ради і виконкому
(Рижкова І.О., Герасименко І.М.) забезпечити інформування населення міста
про зміст рішення у визначений чинним законодавством України термін.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від
22.06.2011 №448 «Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому
Розі», зі змінами, унесеними рішенням міської ради від 25.07.2012 №1244 «Про
внесення змін у додаток до рішення міської ради від 22.06.2011 №448 «Про
затвердження Правил благоустрою у місті Кривому Розі».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань комунального господарства, координацію роботи – на заступника
міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова

Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 21.10.2015 № 4038
Правила
благоустрою в місті Кривому Розі
1. Загальні положення
1.1. Правила благоустрою в місті Кривому Розі (надалі – Правила) є
нормативно-правовим актом, що установлює економічні, екологічні, соціальні й
організаційні засади здійснення благоустрою та утримання території об’єктів
благоустрою міста. Правила розроблено відповідно до Законів України «Про
благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про
дорожній рух», «Про житлово-комунальні послуги», «Про карантин рослин»,
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження
споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 09 березня 1988 року №5540-XI «Про
затвердження Положення про адміністративні комісії Української РСР»,
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Постанов Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2005 року №631 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», 15 червня 2006
року №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів
благоустрою», 01 серпня 2006 року №1045 «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 10 грудня
2008 року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення
побутових
відходів»,
Наказів
Міністерства
житлово-комунального
господарства України від 31 травня 2007 року №32 «Про затвердження
Рекомендацій із розроблення правил благоустрою території населеного
пункту», 03 листопада 2008 року №326 «Про затвердження Методики
визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», 07 червня 2010 року
№176 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання,
перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня
2003 року №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання
об’єктів благоустрою населених пунктів», Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006
року №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах України», 16 січня 2007 року №7 «Про затвердження
Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених
пунктів».
1.2. Правила спрямовані на:
1.2.1 розроблення та здійснення ефективних комплексних заходів з
утримання території міста в належному стані, її санітарного очищення,

збереження об’єктів загального користування, природних ландшафтів, інших
природних комплексів і об’єктів;
1.2.2 організацію належного утримання та раціонального використання
територій, будівель, інженерних споруд і об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;
1.2.3 збереження та охорону навколишнього природного середовища,
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,
сприятливого для життєдіяльності довкілля;
1.2.4 забезпечення державних, громадських і приватних інтересів.
1.3. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою є виконкоми міської
ради та районних у місті рад, органи державної влади, суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадяни, громадські об’єднання тощо.
1.4. Правила є відкритими й доступними та обов’язковими до виконання
для всіх учасників правовідносин у сфері благоустрою міста.
2. Участь громадян, громадських об’єднань у виконанні Правил
2.1. Громадяни, громадські об’єднання міста мають право брати участь у
виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав і обов’язків у сфері
благоустрою, передбачених законодавством України, та контролі за їх
виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до них.
2.2. Співробітництво з громадянами, громадськими об’єднаннями у сфері
благоустрою міста полягає в спільній участі в діях, спрямованих на запобігання
порушенню існуючого благоустрою міста, реагування на факти таких
порушень, виявлення порушень вимог нормативно-правових актів у сфері
благоустрою, організацію надання державними й міжнародними організаціями
та фондами технічної, фінансової, консультативної й гуманітарної допомоги
населенню, що потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою території
міста.
2.3. Залучення громадськості до благоустрою міста здійснюється шляхом
проведення на території міста «чистих четвергів», суботників, заходів з
благоустрою, у тому числі в межах Дня довкілля.
3. Порядок здійснення благоустрою та утримання
територій об’єктів благоустрою
3.1. Управління у сфері благоустрою міста здійснюють виконкоми міської
ради та районних у місті рад.
3.2. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів
благоустрою залучаються суб’єкти господарювання, органи самоорганізації
населення, громадські об’єднання, громадяни тощо.
3.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного
благоустрою здійснюються на основі відповідних державних програм,
Генерального плану розвитку м.Кривий Ріг, затвердженого рішенням міської
ради від 21.12.2011 №789, транспортних схем і схем організації дорожнього
руху, детальних планів територій, планів «червоних ліній» з урахуванням

природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей міста, безпеки руху
транспорту й пішоходів.
3.4. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою території,
прокладання підземних комунікацій і будівництва споруд інженерного захисту
територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з
дотриманням вимог чинного законодавства України, державних стандартів,
норм і правил та затверджується замовником робіт у встановленому порядку.
3.5. Уведення в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції
та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного
благоустрою відповідної території забороняється.
3.6. Учасники правовідносин у сфері благоустрою зобов’язані
забезпечувати утримання територій об’єктів благоустрою в належному стані, а
саме:
3.6.1 виконком міської ради – розробляти план благоустрою території
міста з визначенням заходів щодо його реалізації й термінів їх виконання;
3.6.2 виконкоми районних у місті рад:
3.6.2.1 забезпечувати роботи з:
3.6.2.1.1 благоустрою автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів,
громадських вбиралень, зупиночних павільйонів, пам’ятників, меморіалів,
зелених насаджень, визначення стану та відновної вартості останніх шляхом
обстеження, а також видачі ордерів на їх знесення;
3.6.2.1.2 ліквідації несанкціонованих звалищ відходів;
3.6.2.1.3 дотримання вимог санітарного стану району, у тому числі із
залученням на договірних засадах коштів, трудових і матеріально-технічних
ресурсів суб’єктів господарювання та населення.
3.6.2.2. здійснюють контроль за:
3.6.2.2.1 станом благоустрою об’єктів, їх охороною, відновленням
розкопів, наявністю люків на інженерних мережах і притягненням до
відповідальності порушників благоустрою та санітарного стану району;
3.6.2.2.2 організацією збирання, транспортування, знешкодження
побутових відходів і трупів тварин;
3.6.2.2.3 додержанням учасниками правовідносин у сфері благоустрою
Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у
м. Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 23.12.2009 №3645, зі
змінами, Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста
Кривого Рогу, затверджених рішенням міської ради від 22.12.2004 №2498, зі
змінами, цих Правил, а також уживають своєчасних заходів щодо
попередження та усунення їх порушення;
3.6.3 суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення,
громадські об’єднання, мешканці міста – на земельних ділянках, наданих їм на
праві власності чи користування, закріпленій території за укладеними
договорами з балансоутримувачем, присадибній ділянці:
3.6.3.1 проводити прибирання території від вуличного сміття та відходів з
площі зелених насаджень;
3.6.3.2 утримувати території та під’їзні шляхи до місць для паркування в

належному технічному й санітарному стані;
3.6.3.3 здійснювати заходи з благоустрою та утримання земельних ділянок,
наданих їм на праві власності чи користування;
3.6.3.4 здійснювати підмітання дорожнього покриття в літній період,
снігоочищення, видалення снігу, ліквідацію ожеледі – у зимовий;
3.6.3.5 виконувати очищення зливостоків;
3.6.3.6 установлювати контейнери для збирання побутових відходів у
необхідній кількості та укладати договори з виконавцем послуг з вивезення
побутових відходів;
3.6.3.7 своєчасно проводити ремонт об’єктів благоустрою, фарбування
фасадів будівель, малих архітектурних форм, парканів, опор зовнішнього
освітлення, кронштейнів, арматури;
3.6.3.8 утримувати в належному стані зелені насадження, забезпечувати їх
збереження та відновлення в разі пошкодження, здійснювати квіткове
оформлення закріпленої території;
3.6.3.9 виконувати регулярне косіння газонів, уживати заходів щодо
боротьби з карантинними та іншими рослинами, зокрема амброзією;
3.6.3.10 уживати необхідних заходів щодо боротьби зі шкідниками та
хворобами зелених насаджень;
3.6.3.11 установлювати урни й утримувати їх у належному стані, своєчасно
прибирати відходи;
3.6.3.12 утримувати в справному стані громадські вбиральні; своєчасно
проводити дезінфекційну обробку;
3.6.3.13 забезпечувати освітлення об’єктів благоустрою, територій і
будівель у повному обсязі;
3.6.3.14 прибирати й утримувати територію від межі відведеної земельної
ділянки до проїжджої частини вулиці, а у випадках, коли відведена земельна
ділянка не межує з проїжджою частиною вулиці або відстань до проїжджої
частини вулиці значна – на відстані 15 м від межі відведеної земельної ділянки;
3.6.3.15 очищати опори ліній електропередач, стовпи, паркани, дерева,
будівлі, інші елементи благоустрою від несанкціонованих оголошень і реклам.
4. Заходи з реалізації благоустрою території міста
4.1. Щорічно, учасниками правовідносин в сфері благоустрою
розробляються й затверджуються заходи з благоустрою території міста на
наступний рік, які, у разі необхідності, можуть коригуватися та змінюватися.
4.2. Фінансування заходів з благоустрою міста, утримання та ремонту
об’єктів благоустрою здійснюється коштом міського бюджету, власниками та
користувачами об’єктів благоустрою, за рахунок добровільних внесків
суб’єктів господарювання і громадян, а також інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
5. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ,
організацій міста
Підприємства, установи та організації на земельних ділянках, наданих їм

на праві власності чи користування, закріпленій території за укладеними
договорами з балансоутримувачем, присадибних ділянках зобов’язані:
5.1 забезпечувати благоустрій та утримання в належному стані земельних
ділянок, наданих відповідно до вимог чинного законодавства України у
власність чи користування;
5.2 усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою власним коштом
і в установлені законом строки пошкодження інженерних мереж або наслідки
аварій, що сталися з їх вини, надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру;
5.3 проводити роботи з очищення доріг і тротуарів від бруду, снігу, а в
зимовий період здійснювати обробку протиожеледними матеріалами;
5.4 уживати заходів з ремонту покриття доріг і тротуарів;
5.5 забезпечувати охорону та відтворення зелених насаджень, декоративне
оздоблення квітниками;
5.6 своєчасно проводити знесення сухостійних, аварійних і фаутних дерев;
5.7 здійснювати косіння травостою на територіях, наданих у власність чи
користування, уживати заходів щодо боротьби з карантинними й іншими
рослинами;
5.8 прибирати територію від опалого листя та не допускати його
складування й спалення;
5.9 запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших
матеріалів;
5.10 забезпечувати виїзд транспорту на дорожні об’єкти міста чистим;
5.11 виконувати земляні роботи з ліквідації пошкоджень на інженерних
мережах тільки після отримання дозволу та в строки, визначені в ньому, з
обов’язковим відновленням асфальтового покриття та/або газону;
5.12 установлювати урни, забезпечувати їх ремонт і вивезення відходів;
5.13 не допускати утворення стихійних звалищ відходів;
5.14 забезпечувати освітлення території, належне утримання й
функціонування, збереження освітлювальних приладів на території,
упровадження енергозберігаючих технологій і обладнання;
5.15 очищати опори ліній електропередач, стовпи, паркани, дерева, будівлі,
інші елементи благоустрою від несанкціонованих оголошень і реклам.
6. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою
загального користування
6.1. Утримання зелених насаджень виконується відповідно до Правил
утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених
Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 10 квітня 2006 року №105.
6.2. Об’єкти благоустрою зеленого господарства використовуються
відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих
умов життєдіяльності людини на засадах раціонального використання, охорони
й утримання.
6.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах

міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, що
висаджені або виросли самосівом у охоронних зонах повітряних і кабельних
ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і підприємств та
своєчасно видалені.
6.4. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з Порядком
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року
№1045.
6.5. На об’єктах зеленого господарства забороняється:
6.5.1 виконувати земляні, будівельні й інші роботи без дозволу;
6.5.2 самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі,
квітники, газони;
6.5.3 вивозити й звалювати в місцях, не відведених для цього, відходи,
сміття, траву, гілки, сніг, листя тощо;
6.5.4 складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
6.5.5 самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні
лотки, павільйони, кіоски тощо;
6.5.6 улаштовувати стоянки автомашин, зупинки громадського транспорту
та паркувати автотранспортні засоби на газонах;
6.5.7 улаштовувати ігри на газонах;
6.5.8 спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати
інші правила протипожежної безпеки;
6.5.9 підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння
білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони
можуть їх пошкодити;
6.5.10 добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;
6.5.11 рвати квіти, ламати гілки дерев;
6.5.12 винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
6.5.13 випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у місцях, не
відведених для цього;
6.5.14 здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів,
механізмів у місцях, не відведених для цього.
7. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій
7.1. Утримання житлових будинків і прибудинкових територій
регламентується Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових
територій, затвердженими Наказом Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року №76, та іншими
чинними нормативно-правовими актами.
7.2. Управителі житлових будинків і прибудинкових територій
забезпечують утримання та благоустрій прибудинкових територій, ремонт
будівель і споруд, розташованих на цих територіях, за рахунок оплати
власниками, наймачами, орендарями жилих і нежилих приміщень послуг з
утримання будинків та прибудинкових територій.
7.3. Власники, наймачі, орендарі жилих і нежилих приміщень у житловому

будинку беруть участь у роботах з упорядження прибудинкової території та
будівель і споруд, розташованих на ній, а саме з:
7.3.1 озеленення території;
7.3.2 ремонту й фарбування фасадів будівель, усіх наявних малих
архітектурних форм;
7.3.3 прибирання й очищення території;
7.3.4 очищення опор ліній електропередач, стовпів, парканів, дерев,
будівель, інших елементів благоустрою від оголошень і реклам.
7.4. Утримання споруд інженерного захисту території здійснюється їх
балансоутримувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.
8. Вимоги до санітарного очищення території
8.1. Збирання й вивезення відходів, очистка території міста регулюються
Законом України «Про відходи», Державними санітарними нормами та
правилами утримання територій населених місць, затвердженими Наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145, Правилами
надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року №1070.
8.2. Збирання й перевезення побутових відходів на території міста
здійснюється юридичною особою-виконавцем послуг, що визначається на
конкурсних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України,
спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.
8.3. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, житлових
будинків, земельних ділянок зобов’язані укласти договори з виконавцем послуг
з вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та
забезпечувати сортування побутових відходів.
8.4. Права та обов’язки споживачів і виконавця послуг з вивезення
побутових відходів визначаються в укладеному між ними договорі.
8.5. Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих,
складських та інших споруд передбачаються будівництво й облаштування
місць для розміщення контейнерів для роздільного збирання й зберігання
побутових відходів, урн для побутових відходів.
8.6. Спалювання всіх видів відходів і вторинної сировини на території
міста забороняється.
8.7. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або
користувачем цієї ділянки.
8.8. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах
договору, укладеного з виконкомом районної у місті ради, забезпечувати
належне утримання території загального користування, прилеглої до його
присадибної ділянки.
9. Інші вимоги, передбачені Законом України «Про благоустрій
населених пунктів»
9.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших
масових заходів їх організатори й замовники зобов’язані в рамках чинного

законодавства України та в спосіб, визначений законом, забезпечити
додержання чистоти й порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів,
дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення побутових відходів з
відповідної території, не допускати його накопичення.
9.2. Утримання об’єктів і елементів благоустрою суб’єктами
господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання
побутових послуг, перевезення пасажирів і вантажу, проведення виставок,
святкових, розважальних й інших заходів, здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства України.
10. Перелік установлених законодавством обмежень (обтяжень) на
використання земельних ділянок об'єктів благоустрою
На земельних ділянках об’єктів благоустрою забороняється:
10.1 виконувати земляні, будівельні й інші роботи без дозволу;
10.2 самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі,
квітники, газони;
10.3 вивозити й звалювати в місцях, не відведених для цього, відходи,
сміття, траву, гілки, сніг, листя тощо;
10.4 складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
10.5 самовільно встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього
руху, об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
10.6 улаштовувати стоянки автомашин, зупинки громадського транспорту
та паркувати автотранспортні засоби на газонах;
10.7 випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у місцях не
відведених для цього;
10.8 здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів,
механізмів (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
10.9 здійснювати несанкціоноване підключення до інженерних мереж;
10.10 очищати дахи від снігу та льоду, виконувати земляні, будівельні й
інші роботи без установлення тимчасової огорожі на прилеглих територіях;
10.11 захаращувати проїзди на територіях, прилеглих до житлових
будинків;
10.12 наклеювати інформаційні, агітаційні й рекламні листівки,
оголошення та плакати, робити малюнки на стінах будинків, споруд, парканах.
11. Здійснення контролю за виконанням Правил
11.1. Контроль за станом благоустрою міста, виконанням Правил
здійснюється виконкомом міської ради та виконкомами районних у місті рад у
межах їх повноважень шляхом:
11.1.1 проведення перевірок території району;
11.1.2 розгляду звернень учасників правовідносин;
11.1.3 складання адміністративних протоколів про здійснення правопорушень, накладання й стягнення штрафів, розгляду справ про адміністративні
правопорушення, передбачені в чинному законодавстві України;

11.1.4 подання позовів до суду про відшкодування втрат, завданих
об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань
благоустрою.
11.2. Громадський контроль у сфері благоустрою міста здійснюється
громадськими інспекторами благоустрою згідно з Положенням про
громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженим
Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 16 січня 2007 року №7.
12. Відповідальність учасників правовідносин за порушення Правил
12.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та
обов’язків вважається порушенням Правил. За їх порушення винні особи несуть
відповідальність, установлену Кодексом України про адміністративні
правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,
іншими нормативно-правовими актами.
12.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері
благоустрою, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від
обов’язку відшкодування заподіяної шкоди.
12.3. У випадках, якщо порушення Правил пов’язане з аварією, стихійним
лихом, усунення його наслідків здійснюється в установлені строки відповідно
до чинного законодавства України.
12.4. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою
притягаються особи, винні в:
12.4.1 порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у
сфері благоустрою;
12.4.2 проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням
затвердженої в установленому чинним законодавством України порядку
містобудівної документації та державних будівельних норм;
12.4.3 порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів
рекреаційного призначення;
12.4.4 самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта
благоустрою міста;
12.4.5 пошкодженні (руйнуванні та псуванні) вулично-дорожньої мережі,
пристроїв регулювання дорожнього руху, інших елементів і об’єктів
благоустрою;
12.4.6 знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів
озеленення міста;
12.4.7 неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема вуличнодорожнього покриття, тротуарів, мереж зовнішнього освітлення, зелених
насаджень;
12.4.8 викраденні та пошкодженні люків, решіток тощо;
12.4.9 таких порушеннях Правил:
12.4.9.1 забрудненні (засміченні) території міста, захаращенні та
несвоєчасному прибиранні території від побутового, будівельного сміття, піску,
деревини, опалого листя, гілля, винесенні транспортними засобами на дорогу

ґрунту, піску чи інших залишків будівельного матеріалу;
12.4.9.2 ремонті, обслуговуванні й митті транспортних засобів, машин,
механізмів, у місцях, не відведених для цього (крім випадків проведення
негайного ремонту при аварійній зупинці);
12.4.9.3 несвоєчасному очищенні або вивезенні вмісту урн, контейнерів
(або їх відсутності), використаних матеріалів, конструкцій та залишеного
ґрунту, піску, розчину бетону, сумішей тощо;
12.4.9.4 організації звалищ побутових відходів, будівельних матеріалів і
конструкцій, піску, землі тощо в місцях, не відведених для цього;
12.4.9.5 несвоєчасній ліквідації несанкціонованих звалищ;
12.4.9.6 спалюванні листя, трави, бур’яну, гілля, деревини, відходів
виробництва, побутового сміття;
12.4.9.7 несвоєчасному викошуванні бур’яну та газонів на прилеглих і
закріплених територіях;
12.4.9.8 несвоєчасному усуненні розкопів;
12.4.9.9 невиконання вимог до утримання тварин;
12.4.9.10 несанкціонованому розвішуванні оголошень та реклами на
опорах ліній електропередач, стовпах, парканах, деревах, будівлях, інших
елементах благоустрою.
12.5. У разі, якщо особи, винні в порушенні Правил, не виконують
обов’язків щодо усунення наслідків порушення в установлений строк,
балансоутримувач об’єкта або елемента благоустрою має право здійснити
усунення наслідків порушення Правил власними силами або шляхом укладення
відповідного договору про залучення для виконання певних дій третіх осіб. У
такому випадку балансоутримувач, а також особа, яка здійснює усунення
наслідків порушення, має право на відшкодування витрат (збитків), понесених
у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог Правил.
12.6. Про порушення Правил складається протокол уповноваженими
особами, перелік яких визначено статтею 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
12.7. Розгляд справ про порушення Правил на підставі відповідного
протоколу здійснюють адміністративні комісії, створені при виконкомах
районних у місті рад.
12.8. Склад адміністративних комісій та Положення про них
затверджуються виконкомами районних у місті рад.
12.9. За результатами розгляду справи про порушення Правил
адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:
12.9.1 про накладання адміністративного стягнення;
12.9.2 про закриття справи.
12.10.
Постанова
адміністративної
комісії
про
накладання
адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання учасниками
правовідносин у сфері благоустрою. Контроль за виконанням постанов
здійснюють адміністративні комісії.
12.11. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з благоустрою, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

12.12. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою,
визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості
об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства.
12.13. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою
здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних
інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи
знищила елементи благоустрою, не виявлено, відбудовні роботи проводяться за
рахунок власника об’єкта благоустрою.

Секретар міської ради

С.Маляренко

