ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
(друге пленарне засідання)
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РІШЕННЯ
Про внесення змін до Правил
благоустрою
території,
забезпечення чистоти і порядку в
м. Гадяч
Керуючись пп. 22, п. 1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 1 ч. 3
ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ч. 2 ст. 35-1 Закону
України «Про відходи», листом Департаменту будівництва, містобудування і
архітектури та житлово-комунального господарства від 19.02.2018, №03-09/3783 та Правилами благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м.
Гадяч, затвердженими 24.10.2006 року рішенням 5 сесії Гадяцької міської ради
V скликання, з метою додержання державних санітарних норм та правил
утримання територій міста та належного благоустрою території,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до Додатку 1 Правил благоустрою території, забезпечення
чистоти і порядку в м. Гадяч, які затверджені 24.10.2006 року рішенням 5 сесії
Гадяцької міської ради V скликання, виклавши в новій редакції (додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію
міської ради з питань містобудування, житлово – комунального господарства,
будівництва, транспорту, зв’язку та управлінням майном (Власенко М.О.)
Міський голова

В. О. Нестеренко

Додаток 1
до рішення тридцять четвертої сесії
другого пленарного засідання
Гадяцької міської ради від 26.06.2018
року.
Правила благоустрою та утримання території міста Гадяча
1.
Ці правила діють на території міста Гадяча і є обов'язковими для виконання
підприємствами, організаціями, ОСББ, установами незалежно від їх відомчої
належності та форми власності, а також громадянами, які постійно або тимчасово
перебувають на території міста (далі - відповідальні за утримання територій та
об’єктів).
2.
Утримання прилеглих та закріплених територій приватних, орендованих та
таких, що перебувають у користуванні, земельних ділянок, споруд, які на них
розміщені, покладається на власників, керівників підприємств, установ, організацій,
ОСББ, власників приватного житлового сектора та транспортних засобів.
3.
Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території
встановлюються від меж закріплених територій організацій, підприємств та установ
міста до прибордюрної частини вулиць та доріг.
4.
При відсутності з будь-якого боку об’єктів і споруд іншої організації межа
прилеглої території визначається на відстані 50 м від огорожі підприємства (в тому
числі ФОП), організації і установи.
Межею прилеглої території до кіосків, павільйонів, лотків визначається ділянка в
радіусі 20 м від кута споруди.
5.
Межі закріплених додаткових територій та об’єктів загального користування
визначаються рішеннями міськвиконкому.
6.
З метою недопущення забруднення сміттям вулиць, площ та інших
громадських місць встановлюються урни та контейнери:
o
Торгівельними об’єктами - біля входу і виходу з приміщення, біля торгових
палаток, кіосків, павільйонів, магазинів та інших споруд.
o
Підприємствами, установами, організаціями (в т.ч. орендарями) - навпроти
своїх будівель, біля входу і виходу з приміщення.
o
Підприємствами комунального господарства - в парках, скверах, на дитячих
майданчиках
(МКП
«Комунсервіс»),
на
прибудинкових
територіях
багатоквартирних житлових будинків (КП «Гадяч-житло»), на площах, на пляжах,
зонах відпочинку (куточки відпочинку, прибережна смуга в межах міста), та
зупинках громадського транспорту (МКП «Комунсервіс»).
o
Тип урни та контейнера (колір, форма) погоджується з архітектором міста.
o
Урни та контейнери повинні утримуватись в належному технічному стані і
прибиратись від сміття в міру його накопичення, один раз на тиждень промиватись
водою.
7. Підприємства, організації, заклади, установи, фірми, ОСББ, приватні підприємці
та власники приватних домоволодінь зобов’язані укладати договори на вивезення та
утилізацію сміття з МКП “Комунсервіс”, КП “Гадячжитло”.

8. Відповідальні за утримання закріплених територій цілодобово проводять їх
прибирання та складування сміття в спеціально відведених місцях.
9. Вивезення і складування сміття та промислових відходів у невизначених місцях, а
також його спалювання на території міста забороняється.
10. Підтримання чистоти в місті здійснюється:
10.1. Міським комунальним підприємством “Комунсервіс”:
o
вивезення побутових відходів від житлових будинків, об’єктів соціальнокультурного призначення, промислових підприємств та інших організацій і установ
згідно з договорами;
o
прибирання від сміття закріплених доріг, тротуарів, площ, скверів, парків,
майданчиків, зон відпочинку (прибережна смуга в межах міста, куточки відпочину,)
o
очищення їх від снігу та ожеледиці;
o
утримання в робочому стані зливної каналізації;
o
санітарне поливання шляхів, площ та скверів;
o
ремонт міських шляхів та тротуарів, утримання їх в належному стані ;
o
прибирання від сміття автобусних зупинок;
o
очищення під’їзних шляхів до лікувальних закладів;
o
відловлювання бродячих тварин;
o
утримання в належному стані міського звалища;
o
утримання в належному стані міських кладовищ;
o
ліквідація несанкціонованих (стихійно утворених) звалищ;
o
утримання в належному стані охоронних зон водоймищ в межах міста;
o
утримання в належному стані вуличного освітлення;
o
випилювання аварійних та засохлих дерев;
o
утримання зелених насаджень міста в належному стані, здійснення робіт по
влаштуванні нових і утриманні вже існуючих квітників;
10.2. Комунальним підприємством “Гадяч-житло”:
o
прибирання від сміття, снігу, забур’янення закріплених прибудинкових та
внутрішньоквартальних територій, дитячих майданчиків,
ділянок, шляхів,
тротуарів;
o
збір побутових відходів від житлових будинків та їх вивезення на звалище.
10.3. Підприємствами, установами, закладами, організаціями, яким органами
місцевого самоврядування надане право на утримання зелених насаджень, - на
територіях парків, скверів та об’єктів озеленення.
10.4. Підприємствами, організаціями, закладами та установами, відповідальними за
утримання території, об’єктів та ділянок, визначених пунктом 3 цих Правил.
11. Контроль за виконанням Правил благоустрою та утримання території здійснює
виконком міської ради силами підпорядкованих йому відповідних підрозділів,
згідно з їхніми службовими обов’язками.

12. Керівники підприємств, організацій, закладів, установ, приватні підприємці
зобов’язані:
o
Щорічно до 1 травня проводити ремонт закріплених об’єктів комунального,
соціально-культурного та побутового призначення, фарбування або побілку фасаду
будівель і малих архітектурних споруд;
o
Підтримувати належний благоустрій та санітарний стан прилеглих до будівель
та споруд територій;
o
Обладнати спеціальні майданчики твердим покриттям і зручним під’їздом до
них.
o
Утримувати закріплену територію в належному санітарному стані, а в зимовий
період здійснювати очищення від снігу та ожеледиці;
o
З метою запобігання утворенню заметів, прибирання снігу
повинно
виконуватися негайно з початку снігопаду та продовжуватись безперервно до його
закінчення;
o
Очищення покрівель від снігу і ліквідація наростів з карнизів, водостічних
труб повинні проводитись систематично силами і коштами власників і орендарів
будинків та споруд;
o
З метою знищення шкідливих гризунів і комах у приміщеннях і на прилеглих
територіях щорічно укладати договори із спеціалізованими підприємствами на
проведення дератизаційних робіт;
o
Організувати роботу по систематичному і своєчасному знищенню бур’янів та
об’єктів рослинного карантину на прилеглих та закріплених територіях;
o
Територія міста, присадибні та садово-городні ділянки повинні бути вільними
від об’єктів рослинного карантину: амброзії полинолистої, філоксери, повитиці
рівнинної та інших;
o
Організації, які мають на балансі підземні комунікації з колодязями,
зобов’язані утримувати їх в належному стані, не допускати випадків, коли на
колодязях відсутні кришки.
13. Зелені насадження на території міста та в лісопарковій зоні (дерева, кущі,
квітники, газони) складають недоторканий фонд. Їх охорона і утримання
покладаються на МКП “Комунсервіс”, а також на відповідальних за утримання
території та всіх мешканців міста.
14. Знесення аварійних та сухостійних зелених насаджень здійснюється на підставі
висновків відповідної комісії, про що складається акт, який затверджується у
відповідному порядку. Щорічне планове обрізування гілля проводиться в період з 1го грудня до 1-го квітня. Гілля після обрізування вивозиться у відведені
міськвиконкомом місця.
15. Будівництво та розміщення торговельних павільйонів і ларьків, стендів, інших
малих архітектурних форм ведеться за проектами, погодженими з архітектором
міста після отримання у встановленому порядку відповідного дозволу виконкому
міської ради.
16. На фасадах промислових, громадських споруд та житлових будинків в
обов’язковому порядку встановлюються аншлаги з назвами вулиць, провулків і
номерними знаками.

17. Вікна-вітрини, входи в приміщення, в’їзди на території, території складів,
організацій, підприємств, фірм і торгівельні точки повинні бути освітленими в
темний час доби.
18. Розміщення і розклеювання різноманітних рекламних, інформаційних і
довідкових матеріалів дозволяється лише у виділених для цього місцях, в інших
місцях категорично забороняється.
19. Вікна - вітрини магазинів, аншлаги, реклами підприємств і організацій сфери
обслуговування, рекламне оформлення організацій і установ повинні утримуватись
в належному стані, розташовуватися за узгодженням з архітектором міста і
виконуватися виключно державною мовою за винятком зареєстрованих у
встановленому порядку товарних знаків.
20. Всі підприємства, організації, установи незалежно від форм власності та
індивідуальні забудовники при виділенні земельної ділянки і початку будівництва в
обов’язковому порядку повинні укладати договір з МКП «Комунсервіс» та КП
«Гадяч-житло» на вивезення будівельного сміття або договір на його приймання на
міське сміттєзвалище.
20.1. Громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, зобов’язані
вважати обов’язковим укладення договорів на вивезення сміття зі спеціалізованими
підприємствами (КП «Гадяч-житло», МКП «Комунсервіс».
21. Підприємства і організації, які здійснюють знесення будинків, зобов’язані у
двотижневий термін з дня відселення мешканців виконати дератизаційні роботи,
очистити земельну ділянку і вивезти сміття від розбирання споруд, обладнати в’їзд і
виїзд за встановленими нормами будівництва. Після закінчення будівництва чи
ремонту об'єкту у двотижневий термін вивезти з цієї ділянки сміття.
22. Земляні роботи на шляхах, тротуарах, газонах, внутрішньо квартальних і
дворових територіях та інших місцях проводяться тільки за дозволами на право
виконання даних робіт, виданими міськвиконкомом, погодженими відповідними
службами. Для безпеки руху людей і транспорту у місцях проведення земляних
робіт виконавцем встановлюються паркани певного зразка, попереджувальні знаки,
містки з поручнями, а в темний час доби місце проведення робіт повинно бути
освітленим.
23. Дозволи на планові та аварійні роботи підлягають продовженню лише на
підставі об’єктивних причин. По закінченню земляних робіт виконавець відновлює
благоустрій і протягом одного року стежить за станом місця проведення робіт.
24. При виконанні робіт забороняється:
o
Засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки
колодязі, лотки, водоприймальні, решітки, пропускні труби, геодезичні знаки,
проїжджу частину вулиці;
o
Псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби
регулювання дорожнього руху;
o
Займати зайві площі для складування матеріалів, огороджувати для
проведення робіт більшу територію ніж відведена;
o
Захаращувати проходи і проїзди, порушувати нормальний проїзд
автотранспорту і рух пішоходів.

25. При порушенні виконавцем робіт даних вимог і Правил дозвіл має бути
відізваним і анульованим без повернення оплати.
26. Обов’язком усіх громадян міста є бережливе та економне витрачання питної
води. Використання її для поливання зелених насаджень та присадибних ділянок
дозволяється лише тим громадянам, які уклали договір з ВУЖКГ на проведення
зазначених робіт.
27. Дотримання тиші у громадських місцях на території Гадяцької міської ради.
Вимоги, передбачені цим розділом є обов’язкові до виконання підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності та відомчої належності,
фізичними особами - підприємцями, а також громадянами.
За порушення норм, передбачених цим розділом передбачено відповідальність
згідно зі статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
27.1. Вимоги та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжується
утворенням шуму
Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також
громадяни зобов'язані:
27.1.1. Не допускати на захищених об’єктах та інших місцях громадського
користування перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами (40 дБ
у денний час, та 30 дБ у нічний).
27.1.2 Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні,
архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення шуму та
щодо зниження шуму до рівня, який не перевищував би 40 дБ у денний та 30 дБ у
нічний час, встановлювати штучні і природні акустичні екрани, звукозахисні
споруди або захисні елементи, висаджувати дерева з властивостями забезпечення
шумоізоляції тощо.
27.1.3. Забороняється здійснювати дії, що порушують громадський порядок та
санітарні норми рівня допустимого шуму, такі як:
- Гучні крики, свист, співи, гра на музичних інструментах, користування
звуковідтворювальною апаратурою на захищених об’єктах.
Використання
телевізорів,
радіоприймачів,
магнітофонів,
інших
звуковідтворювальних пристроїв, а також пристроїв для підсилення звуку, у тому
числі встановлених на транспортних засобах, об’єктах дрібнороздрібної торгівлі
(кіосках, павільйонах, лотках), на відкритих літніх майданчиках закладів
ресторанного господарства, окремо розміщених літніх кафе, танцювальних
майданчиках, що призводить до порушення тиші.
- Встановлення на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель
і споруд та інших місцях радіоапаратури і користування нею з потужністю, що
перевищує допустимі норми рівнів шуму.

- Подача автомобільних сигналів на прибудинкових територіях та
внутрішньоквартальних проїзних дорогах житлових будинків впродовж доби, крім
випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.
- Стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових
територіях та внутрішньоквартальних проїзних дорогах житлових будинків
впродовж доби, за винятком спеціально обладнаних аварійних машин та
спецавтотранспорту підприємств, що обслуговують житлові будинки та їх
інженерне обладнання.
- Прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених
шибках автомобілів як на стоянках, так і при русі. При цьому фонограма не повинна
прослуховуватись на відстані більше 5 м від автомобіля.
27.1.4. Проведення будівельних, ремонтних та будь-яких інших робіт, що
супроводжуються шумом з 21.00 год. до 08.00 год., а у святкові та неробочі дні –
цілодобово. При цьому:
- Власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних
робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про час початку та
закінчення зазначених робіт.
- За згодою мешканців всіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи
можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час
проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати встановлений санітарними
нормами рівень цілодобово.
- Вчинення інших дій, що призводять до порушення тишини та спокою у нічний час.
27.1.5. Передбачені цими Правилами вимоги щодо дотримання тиші та обмежень
певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
- Здійснення у закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що
супроводжуються шумом, при створенні відповідних умов для запобігання
проникнення шуму у прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово
перебувають люди.
- Попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших
надзвичайних ситуацій.
- Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.
- Попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони.
- Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про
які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування.
- Роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і
громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального
обмеження проникнення шуму у прилеглі приміщення, у яких постійно чи
тимчасово перебувають люди.

- Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста, інших
свят відповідно до рішення міської ради, проведення спортивних змагань.
- Проведення феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і
піротехнічних виробів у заборонений час за погодженням з уповноваженим
органом.
27.2. Порядок проведення феєрверків та інших заходів з використанням
піротехнічних виробів на території міста
27.2.1. Проведення феєрверків піротехнічними виробами спеціального призначення
(надалі – професійні феєрверки) можуть здійснювати суб’єкти господарювання,
зареєстровані у встановленому порядку, які мають необхідні документи на право
виконання небезпечних видів робіт.
27.2.2. Проведення професійних феєрверків може здійснюватися на території
Гадяцької міської ради з 8.00 год. до 22.00 год. у місцях, де проводяться театральні,
спортивні та інші культурно-розважальні заходи:
27.2.3. До місць, заборонених для проведення професійних феєрверків відносяться:
- Місця, відстань від яких менша ніж 100 м до потенційно-небезпечних об'єктів,
підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків,
лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинківінтернатів для громадян похилого віку, жилих будинків.
- Мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, нафто-, газопродуктопроводи тощо.
- Цвинтарі.
27.2.4. Для проведення феєрверків на території Гадяцької міської ради суб’єкт
господарювання, який проводить професійний феєрверк, повинен отримати
погодження уповноваженого органу міської ради.
27.2.5. Для одержання погодження суб’єкт господарювання (далі – заявник)
зобов'язаний подати письмове звернення у термін не пізніше ніж за 10 днів до дати
проведення публічного заходу.
27.2.6. У письмовому зверненні вказуються:
- Дані про заявника – назва, місце реєстрації, юридична адреса, прізвище, ім’я, по
батькові керівників та їх контактні телефони.
- Назва і мета заходу, який планується провести з використанням піротехнічних
засобів спеціального призначення.
- Дата, місце, час та тривалість проведення професійного феєрверку.
- Технічні характеристики вибухових речовин і піротехнічних засобів, які
використовуватимуться під час проведення заходу.
- Дані про особу-виконавця професійного феєрверку та копію договору з
виконавцем професійного феєрверку на його проведення (якщо заявник не є
безпосереднім виконавцем професійного феєрверку).
- Дата подання, підпис заявника.

27.2.7. Письмове звернення повинно містити зобов'язання заявника про дотримання
заходів безпеки під час проведення професійного феєрверку.
27.2.8. До звернення додається:
-Копія свідоцтва про реєстрацію заявника.
-Копія Статуту заявника (у разі звернення юридичної особи).
-Копія дозволу, виданого відповідним територіальним органом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду на
початок (продовження) виконання робіт із застосуванням піротехнічних виробів та
інструментів.
- Викопіювання зі схематичного плану розміщення піротехнічних виробів, будівель
з нанесенням прогнозованої небезпечної зони, під'їзних доріг та інше (підписане
заявником).
27.2.9. Уповноважений орган узагальнює надані документи та погоджує проведення
феєрверку у термін 5 робочих днів з часу звернення.
Уповноважений орган надає заявнику лист погодження проведення феєрверку,
контролює підготовку та проведення професійного феєрверку, виконання заходів
безпеки, завчасно інформує письмово про дату та місце проведення професійного
феєрверку відповідний районний відділ внутрішніх справ.
27.2.10. Заявнику може бути відмовлено у погодженні проведення феєрверку за
таких обставин:
- Подані документи не відповідають вимогам підпунктів 27.2.6 – 27.2.8 цих Правил.
- Прийняте рішення про заборону громадського заходу, відповідно до чинного
законодавства.
- Невідповідність вимогам, що вказані у пунктах 27.2.1 – 27.2.3 цих Правил.
- Якщо у той самий час і у тому ж місці вже передбачено проведення іншого заходу.
27.2.11. Про відмову у погодженні проведення феєрверку уповноважений орган
повідомляє заявника письмово з належним обґрунтуванням.
27.2.12. Суб’єкти господарювання, які проводять монтаж і демонстрацію
професійних феєрверків, можуть використовувати тільки піротехнічні вироби, які
мають відповідний сертифікат.
Роботи з підготовки до запуску професійних феєрверків повинні виконувати
піротехніки, атестовані на право проведення професійних феєрверків, при
безпосередньому керівництві особою, атестованою на право керівництва
демонстраціями професійних феєрверків.
27.2.13 Суб’єкт господарювання, який організовує святковий захід, зобов'язаний
забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої
зони від проникнення сторонніх осіб, заходи з дотримання вимог безпеки персоналу
при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів.

Суб’єкт господарювання, що виконує професійні феєрверки, несе відповідальність
за безпечне проведення професійних феєрверків згідно з чинним законодавством.
27.2.14 Після закінчення професійного феєрверку пусковий майданчик і прилегла
територія повинні бути ретельно оглянуті спеціалістами організації - виконавця
професійного феєрверку з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та
елементів, залишків відпрацьованих піротехнічних зарядів.
Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів здійснюється
організацією - виконавцем професійних феєрверків у встановленому порядку.
27.2.15. Забороняється використання піротехнічних виробів побутового споживчого
призначення на території Гадяцької міської ради.
28. Відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах
України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України від 10.04.2006 N 105,
Забороняється самовільно:
- влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
- паркувати автотранспортні засоби на газонах;
- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних
засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.
29. Паркани.
На території присадибних ділянок Гадяцької міської ради огорожа нормується:
- між сусідніми ділянками огорожа повинна бути світлопроникною-решітка або
сітка, висотою до 1,6 метра. Норма висоти паркану може бути порушена за
письмовим погодженням сторін. Витрати на встановлення межового паркану несуть
обидві сторони порівну, якщо інше не встановлено угодою між ними.
- з боку проїжджої частини вулиці дозволяється встановлення як суцільного так і
світлопрозорого паркану висотою до 2 метрів. Форма, колірна гамма паркану
повинні сприяти орієнтації людини у просторі, відчуттю безпеки, не відволікати
водіїв громадського та приватного транспорту.
30. Підприємства, організації, заклади, установи, громадяни - власники домашніх
тварин зобов’язані дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил їх утримання.
За шкоду, нанесену домашніми тваринами території міста, екології, майну та
здоров’ю інших громадян, відповідальність лягає повністю на власника тварин. За
порушення норм, передбачених цим розділом передбачено відповідальність згідно зі
статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Власники та користувачі зобов’язані створити належні умови утримання тварин ( в
т.ч. обладнати місце утримання та забезпечити харчування), запобігти всіляким
стражданням тварин та вжити необхідних заходів щодо попередження їх втечі.
28. Керівники автотранспортних підприємств, інших підприємств і організацій
зобов’язані забезпечувати вихід усіх видів транспорту на вулиці міста в належному
санітарному стані з чіткими номерними знаками, чистими кузовами, перевозити всі

види вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням належної чистоти
під час транспортування.
29. Керівники підприємств торгівлі, громадського харчування, міських ринків,
інших установ, а також особи, які займаються роздрібною торгівлею на території
міської ради, зобов’язані:
o
Утримувати магазини, заклади громадського харчування, павільйони, ринкові
площі, торгові палатки, кіоски, склади та павільйони, ринкові площі, торгові
палатки, кіоски, склади та інші об’єкти в зразковому стані.
o
Проводити прибирання прилеглих територій в міру необхідності (але не рідше
одного разу на добу);
o
Вітрини, рекламу, входи в приміщення, склади оздобити згідно з паспортами,
погодженими архітектором міста і утримувати їх в належному стані;
o
Роздрібну, виносну торгівлю проводити за дозволами в спеціально обладнаних
для цього місцях з дотриманням встановлених санітарних норм і правил.
o
Підключати об’єкти до мереж водопостачання та каналізації при
обов’язковому погодження технічних умов з ВУЖКГ.
30. Комунальне підприємство «Комунсервіс» зобов’язане:
- підтримувати належний санітарний стан об’єктів соціально-культурного
призначення, промислових підприємств та інших організацій і установ;
- постійно підтримувати закріплені дороги, тротуари, площі, сквери, парки
очищеними від снігу та ожеледиці;
31. Комунальне підприємство «Гадяч-житло» зобов’язане:
- підтримувати належний санітарний стан житлових будинків, прибудинкових
територій, утримувати газони, дитячі та спортивні майданчики, інвентар на них
відремонтованими та охайними;
- постійно підтримувати пішохідні доріжки та закріплені тротуари в належному
стані, очищеними від сміття, снігу та ожеледиці;
- проводити збір побутових відходів від житлових будинків та вивезення їх на
звалище, утримувати місця збирання побутових відходів від населення в постійній
чистоті;
- організовувати систематичне вивезення сміття з прибудинкових територій;
- забезпечити обладнання під’їздів багатоповерхових та багатоквартирних будинків
нумерацією під’їздів, квартир та списками квартиронаймачів.
32. Громадяни, які мають будинки на правах особистої власності, ОСББ
зобов’язані:
- утримувати фасад будинку, подвір’я і прилеглу територію, огорожу в чистоті та в
належному санітарному стані. Укладати договори на вивезення сміття з МКП
“Комунсервіс”, КП «Гадяч-житло» та недопускати складування будівельних
матеріалів на зелених смугах вулиць та провулків;
- проводити прибирання тротуару, газонів, зелених насаджень, до прибордюрної
частини дороги;
- побутове та дворове сміття виносити у визначені місця, доступні для
спецавтотранспорту.

32. Категорично забороняється:
o
скидати в зливну каналізацію виробничі стоки, нафтопродукти, сміття, пісок
та інше;
o
перекривати вулиці, шляхи до будівель, житлових будинків та споруд без
погодження з пожежною охороною, службами ДАІ та міськвиконкомом;
o
рух будь-яких транспортних засобів (крім транспортних засобів спеціальних,
аварійних, рятувальних служб та автотранспорту, що обслуговує установи,
підприємства, організації) розташованих в зоні зелених насаджень, пішохідних
доріжок.
o
вивішувати білизну на балконах за межами перил, струшувати з балкона одяг,
сміття, чистити ковдри, штори та інше;
o
мити особистий та службовий транспорт поблизу водозбірних колонок, на
газонах, пляжах, дворових територіях;
o
ходити по газонах, зривати квіти, зламувати гілки дерев та кущів на вулицях, у
парках, скверах та інших місцях загального користування;
o
вигулювати тварин у громадських місцях, на територіях медичних,
спортивних установ, шкіл, дошкільних закладів, а також випасати на цих територіях
домашню птицю та кіз;
o
викидати сміття і відходи у не відведених для цього місцях;
o
спалювати опале листя та сміття,
o
їздити по тротуарах та пішохідних доріжках будь-яким видом транспорту;
o
пересуватися по вулицях з твердим покриттям тракторами та механізмами на
гусеничному ходу;
o
самовільно встановлювати дорожні та рекламні щити;
o
рухатися по вулицях міста автотранспортом, який перевозить негабаритні
вантажі без дозволу ДАІ;
o
робити будь-які надписи на парканах, фасадах будинків, автобусних зупинках,
у під’їздах будинків; псувати дорожні знаки, ліхтарі вуличного освітлення;
o
складати і зберігати на вулицях та подвір’ях багатоповерхових житлових
будинків товари, тару, будівельні матеріали та сміття у не відведених для цього
місцях;
o
розміщувати автотранспортні засоби на газонах, тротуарах, у парках, на
прибудинкових територіях та інших місцях загального користування.
33. На територіях житлових районів, лікарень, на вулицях, у громадських місцях,
будинках та гуртожитках з 23.00 до 7.00 год. забороняється шуміти, кричати,
співати, грати на музичних інструментах та здійснювати інші дії, які порушують
спокій громадян, крім випадків, які визначаються окремими рішеннями
міськвиконкому.
34. Керівники підприємств, організацій, установ, навчальних закладів та
громадських організацій зобов’язані систематично проводити роз’яснювальну
роботу в своїх колективах з питань дотримання Правил благоустрою та утримання
території міської ради.
35. Четвер кожного тижня вважати санітарним днем.
36. За порушення цих Правил передбачена адміністративна відповідальність згідно з
Кодексом України про адміністративні правопорушення.

37. За зразкове виконання Правил передбачити нагородження грамотою та премією
щороку до Дня міста. Розмір премії та нагороджуваний визначається
міськвиконкомом.

Секретар ради

Г.В.Сафонов

Додаток 2
до рішення
тридцять четвертої сесії
другого
пленарного засідання
Гадяцької
міської ради від 26.06.2018 року.
ПЕРЕЛІК
порушень державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених
пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, за які настає
відповідальність згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
№
Найменування порушень
Коефіцієнт до розміру
з/п
неоподатковуваного
Одиниця
мінімуму доходів
виміру
громадян/
суми штрафів для:
Фізичні
Юридичні
особи
особи,
(громадяни) підприємства,
1 об’єкт
установи,
організації,
ФОПи,
ОСББ, ЖБК
1. Самовільне (без ордера) виконання
земляних або підготовчих робіт:
при будівництві нових об’єктів
по розширенню діючих підприємств
20-80
50-100
по реконструкції об’єктів
1 об’єкт (340-1360
(850-1700
по реставрації об’єктів
грн.)
грн.)
по капітальному ремонту об’єктів
по переобладнанню об’єктів
по поточному ремонту об’єктів
по знесенню будівель або споруд
20-80
50-100
(340-1360
1 об’єкт
(850-1700
грн.)
грн.)
2. Несвоєчасне продовження ордера
3. Самовільне розміщення або розміщення
в невідведених для цього місцях
20-80
50-100
побутових вагончиків, контейнерів,
(340-1360
1 об’єкт
(850-1700
ємностей, інвентарю, механізмів,
грн.)
грн.)
пристроїв, транспортних засобів та їх
елементів, будівельних матеріалів і

конструкцій
4.
Порушення технічного стану інженернокомунікаційних проводів та провідників
5. Несвоєчасне вивезення матеріалів,
будівельних відходів та сміття від
розбирання будівель та споруд
Залишення без нагляду об’єкту
6. незавершеного будівництва,
реконструкції, ремонту
7. Несвоєчасне виконання робіт по
відновленню благоустрою після
розриття

1 об’єкт
1 об’єкт
1 об’єкт
1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)
20-80
(340-1360
грн.)
20-80
(340-1360
грн.)
20-80
(340-1360
грн.)
20-80
(340-1360
грн.)

8. Викидання через прорізи будівель, без
1 об’єкт
обладнаних пристроїв, сміття тощо
9. Проведення ремонтних робіт на фасадах
20-80
будинків без застосування захисної
1 об’єкт (340-1360
сітки або тимчасової огорожі
грн.)
небезпечної зони
10. Самовільне перекриття проїжджої
20-80
частини вулиці без погодження поліції і 1 об’єкт (340-1360
відповідного дозволу виконавчої влади
грн.)
Порушення в утриманні об’єктів міської інфраструктури
11.
20-80
Будівель та споруд внаслідок дії води на 1 об’єкт (340-1360
їх конструкції
грн.)
Несучих конструкцій будівель та споруд
20-80
1 об’єкт (340-1360
12.
грн.)
Окремих конструктивних елементів
будинків, споруд та інженерних мереж
(даху, водостічних труб, парапетів,
20-80
дверей, вікон, вітрин, цоколів, східців,
(340-1360
1 об’єкт
поручнів, балконів, еркерів, лоджій,
грн.)
приямків, вимощених ганків,
водоприймальних пристроїв, лотків,
13. колодязів та люків, оздоблювання)
14. Залишення без нагляду будівель та
20-80
споруд, які не експлуатуються
1 об’єкт (340-1360
грн.)
15. Платформ, естакад, мостів,
20-80
шляхопроводів, транспортних розв'язок, 1 об’єкт (340-1360
залізничних переїздів, підземних
грн.)

50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)

50-100
(850-1700
грн.)

50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)

переходів, підпірних стін, сходів та
інших інженерних споруд
16. Рекламоносїів, засобів інформації і
художньо-декоративного оформлення
(оздоблення), елементів зовнішнього і
габаритного освітлення, електроопор,
таксофонів, майданчиків відпочинку та
їх обладнання, басейнів, фонтанів,
павільйонів очікування міського
пасажирського транспорту, контейнерів,
урн, надписів про належність об’єктів,
вивісок, будинкових аншлагів та
шляхових знаків, світлофорів, паспортів
на об’єкти будівництва та ремонту
17. Огорож (або відсутність їх на
будівельних об’єктах), парканів,
галерей, перил
18. Покриття тротуарів, доріг, площ та їх
конструктивних елементів,
прибудинкових територій

1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)

50-100
(850-1700
грн.)

1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)

50-100
(850-1700
грн.)

1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)

1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)

50-100
(850-1700
грн.)

1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)

50-100
(850-1700
грн.)

19. Пам'ятників, скульптур, погрудь,
меморіальних дощок

20. Прибудинкових зелених зон, газонів,
квітників, скверів, паркових меблів,
стоянки машин на газонах

50-100
(850-1700
грн.)

Порушення в утриманні територій, забезпечення належного санітарного стану та
санітарне очищення території
21. Відсутність договорів на вивіз та
захоронення твердих побутових
20-80
50-100
відходів.
1 особа (340-1360
(850-1700
(крім споживачів, які знаходяться в
грн.)
грн.)
договірних відносинах з КП «Гадячжитло»)
22. Захаращення та несвоєчасне
50-100
прибирання території від побутового,
1 об’єкт
20-80
(850-1700
будівельного сміття та відходів
(340-1360
грн.)

виробництва, снігу, криги, піску,
скошеної трави, листя, деревини, гілля,
винесення транспортними засобами на
дорогу грунту, піску чи інших залишків
будматеріалів, миття автотранспортних
засобів у не відведених місцях
23. Несвоєчасне прибирання дорожнього
покриття, залізничних колій(у межах
відведених територій), паркових зон та
зон відпочинку, пляжів, берегової смуги
водоймищ.
24. Несвоєчасне очищення або вивезення
тари та вмісту урн, контейнерів(або їх
відсутність), сміттєзбірників,
використаних матеріалів і конструкцій
та залишеного грунту, піску, розчинів
бетону, сумішей, листя, гілля.
25. Організація звалищ побутового і
будівельного сміття, промислових
відходів
26. Захоронення або виливання на землю
використаних матеріалів, відходів
виробництва, побутового і будівельного
сміття, розчинів, сумішей, бетону,
розчинників та інших екологічно
шкідливих сполук
27. Несвоєчасна ліквідація
несанкціонованих звалищ
28. Накопичення по дорозі розчинів,
сумішей, грунту, різних матеріалів,
побутового сміття та різних відходів
виробництва.
29. Спалювання листя, трави, бур’яну,
гілля, деревини, відходів виробництва,
побутового сміття
30. Несвоєчасне усунення порослі з
будівель, споруд, конструкцій, лунок
дерев.
31. Несвоєчасне зрізання та вивезення
сухих гілок дерев, викорчовування пнів
та їх вивезення
32. Несвоєчасне усунення розриттів

грн.)

1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)

1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)

1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)

1 об’єкт

20-80
(340-1360
грн.)

1 об’єкт

1 об’єкт

1 об’єкт
1 об’єкт
1 об’єкт
1 об’єкт

50-100
(850-1700
грн.)

50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)

20-80
(340-1360
грн.)
20-80
(340-1360
грн.)

50-100
(850-1700
грн.)

20-80
(340-1360
грн.)
20-80
(340-1360
грн.)
20-80
(340-1360
грн.)
20-80
(340-1360

50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700
грн.)
50-100
(850-1700

50-100
(850-1700
грн.)

грн.)
грн.)
Порушення у розміщенні архітектурних малих форм, рекламоносіїв, елементів
зовнішнього благоустрою
33. Самовільне (без ордера) виконання
робіт:
- розриття при встановленні
павільйонів, кіосків, лотків,
гаражів, торгівельних
майданчиків, рекламоносіїв,
(конструктивних елементів),
навісів тощо, встановлення
20-80
50-100
павільйонів, кіосків, лотків,
(340-1360
1 об’єкт
(850-1700
трайлерів, гаражів, торгівельних
грн.)
грн.)
майданчиків, рекламоносіїв,
(конструктивних елементів),
навісів тощо;
- - розміщення торгівельних лотків,
столиків, мольбертів, візків
автомобілів тощо, встановлення
торшерів, декоративних стінок,
огорож, ваз, лав тощо;
34. Самовільне (без ордера) встановлення
20-80
будь-яких стендів, банерів, плакатів,
50-100
(340-1360
панно, екранів, тумб, вивісок,
1 об’єкт
(850-1700
грн.)
покажчиків, транспарантів, повітряних
грн.)
куль, зонтів тощо, розміром до 3-х кв. м
35. Розклеювання оголошень у
20-80
50-100
невідведених для цього місцях.
1 об’єкт (340-1360
(850-1700
грн.)
грн.)
36. Самовільне (без ордера) встановлення
20-80
50-100
(монтаж) рекламоносіїв (конструктивів) 1 об’єкт (340-1360
(850-1700
розміром більше 3-х кв. м
грн.)
грн.)
Примітка: Визначені даним переліком розміри стягнень за порушення правил
благоустрою коригуються у разі встановлення Верховною Радою України
нового розміру неоподатковуваного мінімуму доходу громадян.
Секретар міської ради

Г.В.Сафонов

