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Додаток
 до рішення 5-ї сесії Помічнянської
 міської ради  №
 від 08.02.2021 року

ПРАВИЛА
благоустрою, забезпечення  чистоти, порядку та додержання

тиші в громадських місцях  Помічнянської міської територіальної громади (зі змінами)

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРИБИРАННЯ  ТЕРИТОРІЇ  НАСЕЛЕНОГО  ПУНКТУ

1. Комунальні підприємства здійснюють механізоване і ручне прибирання проїжджої
частини вулиць, площ планово, а вивезення твердого сміття і опалого листя за планово-
регулярною системою за договорами з організаціями різних форм власності та з громадянами, які
володіють будинками на праві приватної власності.

2. Прибирання вулиць, подвір’їв, площ, мостів, тротуарів із тротуарними газонами і
пристовбурними колами, парків, скверів та прилеглих до них територій, ринків, вільних
земельних ділянок виконується підприємствами, організаціями, установами, орендарями і
забудовниками, за якими закріплені ці території, за узгодженням з керівниками підприємств та
організацій, а також громадяни, які мають будинки  на праві приватної власності, у порядку,
встановленому дійсними правилами і санітарними правилами.

3. Підприємства, установи, організації, а також індивідуальні власники будинків,
зобов'язані:

-   прибирати прилеглі до їх домоволодінь території,  в довжину -  в межах їх ділянок,   у
ширину-до середини вулиці, провулку, проїзду, а при однобічній забудові - в межах повного
профілю вулиці;

- утримувати в належному санітарному стані території (земельної ділянки) біля
приватного домоволодіння, а також орендованих та приватних земельних ділянок до рухомої
частини дороги, видаляти порослі та бур’яни.

4. Територія садів, парків, скверів, лісопарків, цвинтарів та прилеглі до них тротуари і
проїзди прибираються та підтримуються в належному санітарному стані організаціями, у віданні
яких вони знаходяться.

5. Залізничні колії, мости, укоси, насипи, переїзди, переходи через колії, які знаходяться у
межах смуги відводу, що знаходяться в межах організацій,  які експлуатують  дані споруди.

6. Керівники підприємств торгівлі, а також підприємств, установ, організацій всіх форм
власності,  які знаходяться у віддаленні від доріг,  вулиць,  провулків,  проїздів тощо,  зобов'язані
забезпечити прибирання територій і скошування трави на  прилеглих ділянках на відстані  20 м
від межі відведеної земельної ділянки, а при розташуванні об'єкта фасадом на вулиці - до
середини проїжджої частини.

7. Прибирання та утримання зупинок транспорту всіх форм власності здійснюється
організаціями і підприємствами на підставі договірних умов з комунальними господарствами , а
також підприємствами та фізичними особами, в веденні яких вони знаходяться.

Прибирання територій зупинок і стоянок таксі, сполучених з тротуарами, покладається на
підприємства, установи, організації, орендарів, забудовників, у користування яких вони
відведені.

8. Прибирання і очищення канав, труб і дренажів, призначених для відведення поверхових
або ґрунтових вод з вулиць та тротуарів здійснюються підприємствами,  які експлуатують ці
споруди, закріплені згідно з рішенням виконкому. У дворах та на територіях підприємств і
організацій - забудовниками всіх форм власності і зазначеними підприємствами та організаціями.
Відомчі водовідвідні споруди обслуговуються відповідними відомствами.
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9. Керівники підприємств, установ, організацій, відомств, навчальних закладів, власники
індивідуальних будинків, фізичні і юридичні особи зобов'язані укладати договір на вивезення
твердих побутових відходів з комунальними підприємствами чи з  іншими підприємствами будь-
якої форми власності, які  мають право займатися цією діяльністю.

10. Відмовлення від укладання договору на вивезення відходів, як і створення
несанкціонованих смітників, паління ПЕТ пляшок, виробів з полівінілхлориду (обрізки
лінолеуму, іграшки, шкірозамінників та ін.. виробів з ПВХ), розглядається як факт забруднення
навколишнього середовища відходами споживання, що тягне за собою цивільно-правову й
адміністративну відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні
правопорушення.

11. Власники індивідуальних будинків зобов'язані: мати сміттєзбиральник потрібної
ємкості, робити оплату за вивіз відходів від утримання корів, свиней, кіз та ін. тварин відповідно
до норм накопичення на одну голову.

12. Керівникам комунальних підприємств, головам вуличних комітетів, дільничним
інспекторам, інспекторам екологічної безпеки вести систематичну роз'яснювальну та виховну
роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму та вимагати безумовного його
виконання.

13. Громадські  туалети і міські смітники повинні утримуватися в належному санітарному
стані підприємствами та організаціями, у віданні яких вони знаходяться. Побутове сміття в
очікуванні сміттєвивізного транспорту  необхідно залишати на вулиці  тільки у спеціальній
посуді або у сміттєвих мішках. Виливати рідкі відходи в каналізаційні люки, на тротуари, газони
і проїжджу частину,  складувати будівельні матеріали,  тверде паливо,  будівельні та промислові
відходи на вулицях і проїздах забороняється.

14.  Будівельні та інші організації при здійсненні будівельних, ремонтно-будівельних та
відновлених робіт зобов'язані прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях
залишки будівельних матеріалів, ґрунту і будівельне сміття в одноденний термін.

15. З метою запобігання засміченню, комунальні органи  встановлюють на вулицях,
площах та інших громадських місцях урни  за переліком, погодженим з виконкомом міської
ради.

Крім того, урни встановлюються:
- підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності проти своїх будинків, як
правило, біля входу та виходу;
- торгуючими організаціями біля входу та виходу з торгових приміщень, біля наметів, ларьків,
павільйонів та ін..;
- підприємствами та організаціями у скверах, на бульварах, у парках, у віданні яких вони
знаходяться;

 Урни повинні утримуватися у  справному та охайному стані, очищатися від сміття в міру
накопичення його. Урни повинні фарбуватися не рідше двох разів на рік.

16. Вигулювання собак дозволяється на території, відведеної для цієї мети при  наявності
у власників засобів прибирання, пакета для нечистот і совка.

17. З а б о р о н я є т  ь с я:
– забруднення, захаращення приміщень та місць загального користування будь-якими

предметами, спорудами;
– кидання недопалків, паперу тощо;
– зберігання на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах, площах будівельних

матеріалів, будівельного сміття, товарів та вільної тари поблизу кіосків, ларьків тощо;
– здійснення заходів з благоустрою міста з відхиленням від затвердженого проекту;
– фарбування стін, облицьованих гранітом та іншими природними матеріалами,

скульптурних зображень, монументів та пам’ятників;
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- складання на вулицях і газонах будівельних та інших матеріалів, розкопка вулиць і
копання ям. Також забороняється складати на вулицях цеглу, труби, пісок, грунт, дрова, вугілля
та інші побутові відходи, суху поросль, гілки дерев та сміття;

- забруднення проїжджої частини вулиць, доріг при перевезенні вантажів;
-  паркування автотранспорту на тротуарах, бордюрах, газонах;
-   забороняється мити балкони зі зливом води.  Витрушувати одяг,  килими та інші речі,  в

під’їздах, парадних входах до будинків;
-  розклеювати об’яви, афіші на будинках, стовпах, заборах, деревах і інших не відведених

для цього місцях;
-  виливати рідкі відходи на міських територіях і водоймищ;
- палити сміття, опале листя дерев, побутові та промислові відходи на території

підприємств, домоволодінь, парків, скверів, забруднювати їх хімічними та іншими розчинами;
- розміщувати торгівельні лотки, павільйони та інший інвентар на газонах, тротуарах і в

зелених зонах;
- ходити по газонах, сидіти на лавках з ногами, зривати квіти, зламувати гілки дерев і

кущів на вулицях, в парках і скверах;
- в’їзд та проїзд автотранспорту (крім спецмашин) на тротуари, місця масового відпочинку

людей, парки, площі, сквери і заповідні зони для стоянки авто біля місць масового відпочинку
людей визначаються виконавчим комітетом Помічнянської міської ради;

- складати сміття, тверді побутові відходи на території міста, біля водоймищ (ставків) та
лісопосадок;

- зливати в каналізаційну мережу виробничі і господарсько-побутові відходи,
нафтопродукти, викидати сміття, пісок та інші будівельні матеріали;

- мити і заправляти автомобілі та інші транспортні засоби в парках і скверах, біля
водоймищ (ставків), колодязів та водорозбірних колонок;

- переривати вулиці, проходи, тротуари, проїзди до житлових будинків без згоди з
патрульною поліцією України в Кіровоградській області та виконкому міської ради;

- викидати тверді побутові відходи і різні речовини з балконів, вікон і автомобілів,
викидати сміття на вулицях в не відведених для цього місцях.

Також внесено зміни до ст.255 Адміністративного кодексу України. Тепер протоколи про
порушення правил благоустрою мають право складати уповноваження посадові особи органів
внутрішніх справ.

Після внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України в сфері поводження з відходами» тепер кожен громадянин повинен мати на руках
договір на вивіз ТПВ.

Ті хто не уклав договори будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.
18. Не дотримання цих правил тягне відповідальність по ст. 154 Кодексу України про

адміністративні правопорушення.

 Виконання робіт у період з 15 квітня по 15 жовтня.
1. У період з 15 квітня по 15 жовтня повинні здійснюватися прибирання вулиць, площ та

інших територій населеного пункту.
У залежності від погодних умов цей період може бути змінений.
Підприємства та організації за узгодженням з місцевими органами комунального

господарства можуть укладати договори з підприємствами комунального господарства на
прибирання вулиць.

Прибирання та утримання територій міста
 з 15 жовтня  по 15 квітня.

1.У період з 15 жовтня по 15 квітня повинні проводитися прибирання територій,
вивезення снігу, льоду, бруду, посипання піском.
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У залежності від погодних умов цей порядок може бути змінений. Прибирання у цей
період повинне закінчуватися до 8 години  ранку, та за потребою  провадитися протягом  усього
дня.

2. Прибирання снігу підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності і
громадянами повинна починатися негайно з початку снігопаду і, щоб уникнути накату,
продовжуватися безупинно до його закінчення.

3. Дозволяється укладання  снігу в вали на всіх вулицях та майданчиках, окрім територій
автобусних зупинок, з наступним негайним вивезенням. Забороняється захаращування проїздів і
проходів, укладання снігу й льоду на газони з насадженнями.

4. Механізоване посипання піском і обробка дозволеними  матеріалами проїзної частини
вулиць, площ,  перехресть, під'їздів, спусків проводять в плановому порядку комунальні
підприємства міста.

5. Небезпечні для проїзду транспорту і проходу пішоходів місця посипаються піском та
іншими дозволеними матеріалами житлово-експлуатаційними підприємствами та
підприємствами, за якими закріплені ці ділянки.

____________________________
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