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З метою приведеЕня Правил бпагоустрою населених пунктiв НовгородкiвськОi
i рали вiдповiднiсть до чинного законодавства, вiдповiдно до гtунктУ 44 частини 1

2б, cTaTTi 59, Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi", статей 5, 10, 34

у Украiни "Про благоустрiй нАселоних пунктiв", Закону Украiни кПро ЗасаДИ

Hoi регуляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>, наказу MiHioTepcTB
наJБного розвитку, булiвничтва та житлово-комунального господарства Украiни вiд
Ё_2017 NЬ 310 <Про типовi правила благоустрою населgних пунктiв>:

СЕСIЯ СЕЛИЩНОi РАДИ

ВИРIШИЛА;
Затвердити Правила благоустроIо населених пунктiв на територii

;lодttiвськоi се"rrищноi рали (додаюrъся).

Оприлюднити Правила благоустрою населених гlунктiв натериторiТ Новгородtсiвськоi

ради у встаЕовленому порядку.

Ще рiшення набувас чинностi з моменту його опублiкрання на офiцiйному

ради.

Конrроль за виконанням цього рiшення покласти на засlупника селищногО голови та

комiсiю з питань агропромислового комплексу та земельних вiдносин, екологii.
го використанIuI природних pecypciB, благоустрою, розвитку сеjIища та житлОВО-

саит1

iBcbkoi селищноi

о, сириця
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Правила благоустрою Новгородкiвськоi селищноТ ради

1. Загальнi положеrrня

1.1 Правила благоустрою Новгородкiвськоi селиrцноТ рали (лалi-Правила) с нормативно-

правовим актом, яким встановлюсться порядок благоустрою та утримання територiТ та

об' cKTiB благоустрою Новгrэродкiвсько i селищноi ради.

1.2 Цi Правила регулюють праtsа i обов'язки учасникiв правовiдносин у галузi

благоустрою с. Велика ЧечелiТвка, с. Воронцiвка , визначають комплекс заходiв,

необхiдних для забезпечення чистоти i порядку на територiТ НовгороДкiВсЬкоТ селицнОТ

ради . Правила спрямованi на cTBopeHHrI умов, сприятливих для lкиттсдiяльностi людини i
е обов'язковими для виконання на всiй територii Новгородкiвськоi селищноi раДи,
пiдприемствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форти власностi i
пiдпорядкування, ik керiвниками, працiвниками та громадянами.

1.3 Правила мiстять загальнообов'язковi на територii Новгородкiвськоi селищноi ради
норми, за порушення яких передба.Iена вiдповiдальнiсть згiдно з Кодексом УrсраТни

про адмiнiстративнi правопорушення.

1.4 Учасниками правовiдносин з питань благоустрою згiдно з цими Правилами е

власники, керiвники та iншi посадовi особи пiдприспrств, органiзацiй, установ
незалежно вiд форм власностi i вiдомчого пiдпорядкування (далi по тексту "вiдповiдальнi
посадовi особи"), фiзичнi особи, а також посадовi особи, уповноваженi здiйснювати
контроль за станом благоустрою.

1.5 Новгородкiвська селищна рада забезпечу€ вiльний доступ населення, пiдприсмств,

установ, органiзацiй незалеrкно вiд форм власностi до цих Правил. Правила е вiдкритими
та доступними.

1.6 Контроль за дотриманням та здiйсненням заходiв, спрямованих на виконання

цих Правил, координацiя дiй вiдповiдних посадових осiб, пов'язаних з iх викоr;анням,

здiйснюсться виконавчим KoMiTeToM селиrцноТ ради,постiйноi KoMicii з питань

агропромислового комплексу та земельних вiдносин, еttологii, Рацiонального

використання природних pecypciB, благоустрою, розвитку селища та }китлово-

комунального господарства

II. Права посадових осiб пiдпри€мств, установ, органiзацiйо а також громадян

1. Громадяни" посадовi
B:racHocTi мають право :

2. Користуватися об'ектами благоустрою селищноТ ради.
З. Брати участь в обговореннi правил та проектiв благоустроlо територii

Новгородtсiвськоi селищноТ ради. Вносити пропозицii до розроблення планiв
соцiально-економiчного розвитку населених пунктiв селиrцноi ради та заходiв з

благоустрою Тх територiй.
4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовiрну iнформацiю

про затвердження правил благоустрою територii та внесенням до них змiн, а також

роз'яснення Тх змiсту.
5. Браги участь у здiйснення заходiв з б;rагоустрою селищноi ради, озеJlенення та

утриманнi в належному cTaHi садиб, дворiв, паркiв, площ, кладовищ, братських
могил, обладнаннi дитячих i спортивних майданчиlсiв, peMoHTi шляхiв i TpoTyapiB,
iнших об'сктiв благоустрою.
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6. Вимагати негайного виконання робiт з благоустрою селищноi рали в разi, якщо
невиконання таких робiт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну
громадян, юридичноi особи або роботи з благоустрою виконуються з порушенням
правил благоустроIо територii селищноi ради або призводять до ii нецiльового
використання.

7. Звертатись до суду з позовом про вiдшкодування шкоди, заподiяноi майну чи
здоров'ю громадян унаслiдок дiй чи бездiяльностi балансоутримувачiв об'еtстiв
благоустрою.

III. Обов'язки вiдповiдальних посадових осiб пiдприсмствrустанов, органiзацiйо а

також громадян.

3.1. Вiдповiдальнi посадовi особи пiдприемств. установ. органiзацiй. незалехtно
вiд форм власностi. а також громадяни зобов'язанi:

3.1.1. Здiйснювати благоустрiй вiдповiдних територiй у встановленому порядку
, забезпечуючи естетику i дизайн сiльськогосередовиtца, вимоги п{одо

утримання дорохснiх покриттiв, внутрiшньоквартальних , прибулинкових та
присадибних територiй, газонiв, зелених насадх(ень тошо,

3.1.2 Утримувати у нале}кному санiтарно-технiчному cTaHi булiвлi, споруди, у тому
числi закрiпленi за ними на умовах договору з балансоутримувачем (iх частини) своi та
прилеглi територii на вiдстанi не менше 5пr вiд пrerKi. Свосчасно i якiсно усувати
недолiки в утриманнi територiТ, будiвель, споруд, обладнання, парканiв )

архiтектурних малих форr, реклами i рекламоносiiв, елементiв зовнiшнього
благоустрою,

З.1.3 Усувати на закрiплених за ними об'ектами благоустрою (ix частинами) за власний

рахунок та установленi строlси пошкодження iнлtенерних мереж або наслiдки аварiй, rцо
сталися з Тх вини.

З.1.4 Забезпечувати щорiчне, ( пiсля стихiйного лихаr надзвичайних ситуацiй
техногенного та природного характеру), обстехtення вiдповiдних територiй, будiвель
i спорул та засвiдчувати проведенi обстеясення актами. При спромоlкностi усувати
наслiдки на закрiплених об'ектах благоустрою в установленому порядку.

3.1.5 Проводити за власний рахунок в установленi строки прибирання об'сктiв
благоустрою вiд смiття та чагарникiв.

З,1.6 У процесi утримання об'сктiв благоустрою (ix частин) дотримуватись вiдповiдних
технологiй щодо експлуатацiI та ремонту, регулярFIо здiйснювати заходи щодо
передчасному зносу об'ектiв, забезпечення налеrtних та безпечних умов iх
функцiонування.

3.1 .7 Постiйно утримувати в належному cTaHi фасали булiвель i спорул.

З.1.8 Змiнювати зовнiшнiй вигляд фасадiв будiвель та споруд тiльки на пiдставi
затверднtених у встановленому порядку проектiв та за умови одержання ордера на
виконання цих робiт у вiддiлi мiстобулування, архiтеrстури та ЖКГ райдернсадмiнiстрацiТ .

3.1.9 Розмiщувати елементи зовнiшньоi реклами, рекламоносii, малi apxiTeKTypHi

форми та еJIементи зовнiшнього благоустрою на пiдставi проектно-дозвiльноi
документацiТ, затвердхtеноi увстановленомупорядку.

3.t.10 При органiзацiI вуличноi торгiвлi, у тому числi пiд час проведення масових
заходiв, забезпечувати свосчасне прибирання, збiр та вивезення смiття з вiдведеноТ
територii, не допускати його накопичення.
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З.1.11 Проводити землянi та будiвельнi роботи, насипання, намивання грунту, пiску,
Встановлення огорож, механiзмiв та обладнання, тимчасових споруд, побутових
вагончиltiв, складування конструкцiЙ i матерiалiв, на пiдставi ордера на виконання цих
робiт виконкомом селищноТ ради .

З.1.12 Забезпечувати вивезення твердих побутових i негабаритних вiдходiв, а також
ХарЧOВих вiдходiв згiдно з вимогами дiючих санiтарних норм.

З.1.13 LIe допускати зберiгання та видалення вiдходiв у несанкцiонованi мiсцях.

З.1.\4 Забезпечувати розмiщення контейнерiв, урн для збору смiття та твердих
побутових вiдходiв у спецiально визначених мiсцях, утримувати ix в належному
санiтарно-технiчному cTaHi згiдно з санiтарними нормами i правилами.

3.1.15 Обов'язкове укладання договорiв зi спецiалiзованими пiдприемствами на вивiз
побутових вiдходiв та каналiзацiйних cTottiB,

3.1.16 Пiдприемствам узгоджувати з селищною радою експлуатацiю та поводlItення
об'сктiв з небезпечними вiдходами , лiмiти та схеми розмiщення.

З.1.17 Утримання зелених насаджеFIь (посадка, обрiзка дерев i кущiв, ttосiння газонiв,
боротьба з бур'янами, поливаI]ня зеленоi зони i газонiв), TpoTyapiB, дорirкок i
прибудинltових територiТ та прибирання снiгу, виконувати згiдно звимогами санiтарних
та екологiчних норм i правил.

З.1.18 Утримувати в належному caHiTapHoMy cTaHi та огород}кувати земельнi
дiлянки, rцо вiдведенi в установленому порядку пiд будiвництво.

З.l.i9 Вживати заходи щодо виключення можливостi винесення автотранспортними
засобами на дорожнi об'скти сипучих матерiалiв i розчинiв, а також засмiчення вулиць
внаслiдок переповнення кузова матерiалами, пошкодження тари, розвiювання безтарних
вантажiв, руху iз незакрiпленим BaHTarKeM, забруднення або запилення повiтря, механiчне
або ручне очищення автотранспортних засобiв при iх виiздi з будiвельних майданчикiв
та вулиць з грунтовим покриттям.

З.1.19. Не допускати накоlrичення булiвельного смiття на будiвельних майданчиках
та прилеглих до них територiях,

З.1.20. Вiдповiдно до встановлених норм та правил впорядItовувати наданi земельнi
дiлянки.

З.1 ,21. Встановлювати урни бiля входу (виходу) з адмiнiстративних, побутових,
наВЧаЛЬниХ, торгових та iнших булiвель та споруд, бiля торгових палаток, павiльЙонiв та
iнших малих архiтектурних форм, об'сктiв пересувноi торгiвлi.

З.1.22. Власниlсiв пiдземних комунiкацiй утримувати кришки колодязiв у справному та
ЗакриТому cTaHi. Bci колодязi пiдземних ttомунiкацiй повиннi бути обладнанi кришками.

З.1.2З !отримуватись порядку утримання домашнiх та iнших тварин згiдно з ,,Правилами
тримання собак ,KoTiB i iнших хижих тварин у населених пунктах Украiни".

З .| ,24 . Суб' сктам господарювання, якi надають послуги з органiзацiТ дозвiлля населення у
вечiрнiЙ та нiчниЙ час, забезпечувати охорону громадського порядку та освiтлення
прилеглоi територiТ.

IV. ДiТ вiдповiдальних посадових осiб пiдпри€мствrустанов, органiзацiй, а також
громадянrщо забороняються цими Правилами

4.1. Вiдповiдальним посадовим особам пiдприсмств. установ. органiзацiй. а також
громадянам забороняеться :
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4.1.1. ЗахараrцУвати територiТ сипучими матерiалами, ttонструкцiями, смiттям,
ПОбУТОВиМи вiдходами, вiдходами виробництва, листям, травою, гiллям, накопиченням
снiгу та криги тоlцо.

4.\.2. Самовiльно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева,
кущi, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбача:tося проектом
благоустрою i суперечать будiв9льним нормам i правилам.

4.1.З. Проводити землянi, будiвельнi, демонтажнi, MoHTarKHi та iншi роботи без
ордера вiддiлу мiстобудування, архiтектури та ЖКГ райдержадмiнiстрацiТ .

4,1.4. Вивозити i звалювати смiття, булiвельнi, побутовi, харчовi вiдходи, вiдходи
виробництва, траву, гiлля, деревину, листя, снiг у не вiдведених для цього мiсцях та
влаштовувати звалища , особливо на iнiкенерних спорудах водовiдведення та
водопониження (траншеях i T.i.).

4.1.5. Здiйснювати торгiвлю напоями на розлив без улаштування туалету на територii,
яка використовусться для такоi торгiвлi.

4.1.6. Забрулнювати земельнi дiлянки та водойми виробничими та побутовими стiчними
водами.

4.| .7 . Вивозити каналiзацiйнi стоки у не вiдведенi для цього мiсця.

4.1,в. Без узгодження з селищною радою та екологiчною службокl влаштовувати
каналiзацiйнi вигрiбнi ями.

4.1.9. СКладУвати булiвельнi матерiали, конструкцii, обладнан}Iя за межами будiвельних
майданчикiв.

4.1.10. Розмiщувати, ремонтувати та мити автотранспортнi засоби, машини, механiзми
у невизначених (заборонених) для цього мiсцях.

4.1.11. Очищати дахи вiд снiгу та льоду без встановлення тимчаOових огорож на
прилеглих до будiвель i спорул територiях.

4.1.12. Використовувати не за призначенням контейнери для збору смiття та твердих
побутових вiдходiв.

4.\.|з. Наклекlвати оголошення та iнформацiйно-агiтацiйнi плакати, рекламу,
листiвки тощо у невизначених спецiально для цього мiсцях.

4.1.14. Робити написи, малюнки на cTiHax будинкiв, споруД, парканах, тротуарах,
шляхах, тоrцо.

4.1 .15. Експлуатувати кафе, лiтнi майданчики та iншi мiсця" пов'язалri з
обслуговуванням населення на обладнанi контейнерами для збору вiдходiв.

4,1.16. Самовiльно встановлювати рекламнi конструкцii, iнформацiйно-рекламнi
плакати, торговельнi лотки, кiоски, павiльйони та тимчасовi споруди i конструlсцiТ,
перешкоджаючi вiльному пересуванню лtодей.

4.|.|7. ВивiшУвати дорохснi знаки без погодхсення з Новгородкiвсьtсим ВП {олинського
Вll ГУНП в Кiровоградськiй обл..

4.1.18. Заправляти, ремоI]тувати автотранспортнi засоби i механiзми, на
прибулинкових та присадибних територiях, газонах, берегах piK , пiшохiдних дорiжках,
тротуарах, у парках та сквсрах тоlцо, а також iздптрl автотранспортом по тротуарах,
пiшохiдних дорirкках, гilзонах зелених зон селища та паркуватися на FIих.
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4,L\9. Залишати автотранспортнi засоби, механiзми на внутрiшньоквартальних
ПРОiЗДах або переобладнувати iх, що заважа€ проiЪду спецiальних машин швидкоi
допомоги, пожежних, прибиральноi та аварiйнот технiки, а також влаштовувати
постiйнi стоянки службового, приватного, вантажного i пасахtирського транспорту на
ПРИбУдинкових територiях, прилеглих територiях до гарахсiв, автостоянок тощо.

4,1,20, Влаштовувати стоянки вантая(ного автотранспорту, TpaKTopiB, с/г irтвентарю на
прибу,длlнковizi територii , 1,дворах та бiля дворiв iтриватного секторy.

4.1.20. Здiйснювати стоянку автомобiлiв iз працюючим двигуном блиrкче 15-ти MeTpiB,

а з непрацюючим - 10 MeTpiB вiд BiKoH житлових будинкiв, шкiл, та iнших установ

4.1,21Захаращува]]и по>rtежнi проiЪди на територiях, прилеглих до житлових булинкiв.

4,1.22. Захараrцувати балкони, лодlIсiТ предметами i матерiалами, якi негативно
впливають на apxiTeKTypy фасадiв будiвель i спорул.

4,|.2З Кидати смiття, недопалки, папiр, тару, ганчiр'я тошо на вулицях, площах,
парках, iнших громадських мiсцях, а такоrtt спалювати смiття у контейнерах i урнах.

4.1.24. Самовiльно встановлювати точки торгiвлi з лоткiв, автомобiлiв, причепiв,
столикiв, вiзкiв у не вiдведених для цього мiсцях та без наявностi вiдповiдного дозволу.

4.1.25. Витрушувати одяг, бiлизну, ковдри тощо, виливати рiдину, кидати
предмети з двору, BiKoH, на проТзжу частину та на вулицю.

4.1,26. Утримувати територiТ, споруди, малi apxiTeltTypHi форми, обладнання,
рекламнi засоби, елементи зовнiшнього благоустрою в незадовiльному caHiTapHoMy i
технiчному cTaHi.

4.1.21 .Здiйснюватипiдключеннядоiнrкенернихмережоб'сктiвтабудiвельнихмайданчикiв,шд
одобудiвництваякихвiдсутнязатвердженаувстановленомупорядкупро ектно-
дозвiльнадокументацiя
втомучислiорлернаправотимчасовопорушенняблагоустроютаЙоговiдновленняузв'язкузвик
онаннямземлянихробiт.

4,1.28. Самовiльно займати земельнi дiлянки i використовувати ix при вiдсутностi
документа, що засвiдчуе право на використання та володiння землею.

4,1 .29. Використовувати земельнi дiлянки не за цiльовими призначеннями.

4.1.З0. Засмiчувати воднi об'скти та забрулнювати воднi ресурси,

4.1.З1. Забороняеться перевищення норм забрулнення атмосферного повiтря та рiвня
шуму, у тому числi вiд транспортних засобiв.

4.1.З2. Заборонясться вчиняти дii, якi MorKyTb привести до пiдтоплення територiй та
спровокувати зсувнi процеси.

4.1.З3. Вчиняти дiI , що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкод)tення
(руЙнування чи псування) вулично-доролсньоТ Mepexci, iнших об'сктiв та елементiв
благоустрою, ускладнення умов руху пiшоходiв та транспорту, та iншi дiТ, забороненi
цими Правилами, чинним законодавством УкраТни.

4.|.З4. Забороняеться викидати трупи собак, KoTiB та iнших тварин або захоронювати ik у
не вiдведених для цього мiсцях (контейнерах для смiття, газонах тощо).

Y. Порядок здiйснення благоустрою та
утримання територii НовгородкiвськоТ селищноi ради
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5.1

благо)zстрою.

5.1.1 Визначення меяt прибирання територiй мiяt суб'сктами благоустроIо здiйснюсться
виконавчим KoMiTeToM i{овгородкiвськоТ селищноi ради на пiдставi укладених з ними
договорiв на безкоштовне виконання з прибирання закрiплених територiй( з урахуванням
ДOГOВОРiВ ЗеМЛеКОРиСТУВання та закрiплених територiй) з одночасним складанням
схе&{атичн?Iх карт прибирання. Один екземпляр схе]чfатичних карт передасться
керiвництву пiдприемства, установи, органiзацii, фiзичнiй особi тощо для забезпечення
своечасного прибирання, лругий для коорлиначii та контролю знаходиться у
виконавLIому KoMiTeTi селищноТ ради. В разi вiдсутностi у суб'екта благоустрою
(пiдприемства,установи, органiзацiТ, фiзичноТ особи * пiдприсмця, органу самоорганiзацiТ
населення, громадянина, тошо) вищезазначених логоворiв та -або схематичних карт,
встановлюються наступнi MeiKi закрiпленоТ для прибирання територiТ:

- для об'ектiв виробничоi сфери (пiдприемств) -50 ( 100) MeTpiB вiд MerK земельноТ дiлянки
НаданоТ в користування (оренду, тощо), включно до oci вулиць (шосе, площi, провулка,
тощо);

- ДЛЯ Об'еКтiв невиробничоТ сфери (лiкувальнi та оздоровчi заклади, шttiльнi та дошкiльнi
установи, пiдприемства побутового обслуговування, пiдприемства торгiвлi та магазини,
ЛiТНi маЙДанчики, аптеки, нотарiальнi контори, перуrсарнi,банки, офiои -25 (50) MeTpiB вiд
меж зеп{ельноi' дiляrlt{rr наданоi' в корzrсту,вання (оренду,, тощо), включЕо до oci вулицi
(шосе, площi, провулка тощо);

- для вуличних KiocKiB, ринкiв, павiльйонiв, лоткiв, майстерень р ремонту побутовоТ
технiки, годинникiв, взуття, пересувних об'сктiв торгiвлi в радiусi 10 MeTpiB;

- для будинкiв приватI]ого сектору- 25 MeTpiB вiд меж земельноТ дiлянки наданоТ в
користування, оренду, тощо до oci вулицi, провулку;

- для опор рекламних та iнформацiйних щитiв, опор лiнiй, електромерея( та зв'язку, тощо
- 5 (15) MeTpiB вiд опори;

- для автомобiльних шляхiв - в районi смуг вiдводу.

5,|.2. БалансоутримуваLI забезпечуе утримання в належному cTaHi та свосчасний peMo11T
об'екта благоустрою власними силами або Morke на конкурсних засадах заJIучити для
цього iншi пiдприемства, установи, оргаrriзацiТ. Утримання здiйснюеться вiдповiдно до
умов цих Правил, чинних будiвельних, санiтарних та iнших норм та правил.

5.1,3. Вивiз твердих побутових вiдходiв на територii селиrцнот Рали проводиться
виключно спецiалiзованим автотранспортом * смiттсвозом

5.1 .4 Роздiльнезбиранняпобутовихвiдходiв, включаючинебезпе.lнiвiдходиуТхскладi,
здiйснюстьсявласникамитакихвiдходiвздотриманнямвимог (на перспективу)

5.1 .5. Захоронення (утилiзацiя)
твердихпОбутовихвiдходiвздiйснюетьсявиключнонаполiгонiтвердихпобутовихвiдходiв 

,

5.1.6, Механiзоване посипання пiщаtrою або змiшаною сумiшшю та оброблення iншими
дозволеними для цiсi мети матерiалами проiЪноi частини вулиць, TpoTyapiB, площ, MocTiB,
шляхопроводiв, перехресть, пiдйомiв i узвозiв у зимовий час Власники,
балансоутримувачi або особи, якi утримують територiТ населених пунttтiв, зобов'язанi:

мати власний необхiдний для прибирання снiгу i льоду ручний iHBeHTap (лопати металевi
абО ДеРеВ'ЯНi, Мiтли, кригоруби), достатнiй запас матерiалу для посипання з метою
сво€часного проведення протиожеледних заходiв;
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прибирати снiг негайно (вiд початку снiгопаду) для запобiгання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та iншi елементи будинкiв, споруд, булiвель вiд снiгу та
бурульок iз дотриманням застерехtних заходiв щодо безпеки руху пiшоходiв.

5.2. По иманн

a

a

a

Паркiв (паркiв кульmурu i вidпочuнку, паркiв- па.л4,'япlок саdово-парl{ово?.о
х4Llспlецmва, спорпluвлluх, duпlstчuх, MeMopialtbttux mа ilш.tuх (наdалi
паркiв), рекреацiйних зон) садiв. зон зелених насаджень, cKBepiB i майданчикiв для
дозвiлля та вiдпочинку:

1. Благоустрiй та утримання в наJIе}кному cTaHi територiй паркiв, рекреацiйних
зон, садiв, зон зелених насаджень, cKBepiB , майданчикiв для дозвiлля та
вiдпочинку здiйснюють ix балансоутримувачi вiдповiдно до цих Правил та
iнших нормативних aKTiB.

2, Благоустрiй на утримання в наJIежному cTaHi територiй вказаних в цьому
пунктi територiй включае:

caHiTapHe очищення: прибирання смiття, вiдходiв, листя, очищення урн., утримання
контейнерiв для смiття та вiдходiв, укладання договорiв на Тх вивезення;
освiтлення територii;
озеленення, збереlкення зелених засаджень;
вiдновлення територii у мilксезонний перiод, пiсля стихiйних природних явищ,
аварiй, в iнших випадках;

утримання в нале}кному cTaHi належних балансоутримувачу будiвель, споруд, що
роЗташованi та територii паркiв, рекреацiЙних зон, садiв, зон зелених насаджень,
cKBepiB i майданчикiв для дозвiлля та вiдпочинку;
встановлення та утримання в налеrltному cTaHi обладнання, приборiв освiтлення,
малих архiтектурних форм та iнших елементiв благоустрою;
забезпечення безпечних умов перебування та вiдпочинку громадян,

5,2.|,З Збiр листя на територii паркiв, рекреачiйних зон, садiв, зон зелених
насаДЖень, cKBepiB здiЙснюеться тiльttи на головних €tJIеях, дорiжках, маЙданчиках
Для вiдпочинку, галявинах, квiтниках, Збирати листя з-пiд угрупувань дерев та
ЧаГаРНИКiв у парках, скверах, садах, зелених зонах забороняеться, оскiльки це
Призводить до винесення органiчних добрив, зменшенFIя iзоляцiйного шару для
грунту.

5,2.1,4 Спалювання листя, гiлля та iнше заборонясться.

5.2,1,5 Благоустрiй цих територiй здiйснюсться вiдповiдно затверджених планiв.

5.2.1,6 Пошкодхсення зелених насаджень, збiр KBiTiB та територii паркiв, рекреацiйних
ЗОН, Садiв, зон зелених насаджень, cKBepiB, майданчикiв для дозвiлля та вiдпочинку
забороняеться.

5.2.\.7 На територiях паркiв, рекреацiйних зон, садiв, зон зелених насаджень, cKBepiB i
маЙДанчикiв для дозвiлля та вiдпочинку суворо забороняеться пошкодх(ення елементiв
благоустрою.

5.2.1,8 Натериторiях парrсiв, рекреацiйних зон, садiв, зон зелених насаджень, cKBepiB i
маЙданчикiu дл" дозвiлля та вiдпочинку суворо заборонясться розпит,l,я спиртних
напоiв та палiння,

5.2.2. Па"ц'яплнuкu кульmурноt mа iспtорuчноt спаdtцuнu :

1.
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. власникам побутово-торговельних споруд та iнших будинкiв i спорул масового
ВiДВiдУвання влаштовувати мiсця для стоянItи транспортних засобiв i виiзду на
доротtнi об'скти з погодженням у вiдповiдних органах.

5.2.4. Клаdовuшца

5,2.4,1 УТРИманНя кладовиrц, вiйськових братських та одиночних м0I,ил, земельних
дiлянок для почеснрlх поховань, братських л{огил, а також померлих одиноких громадян,
померлих осiб без певного мiсця проживання, померлих,вiд поховання яких вiдмовилися
рiднi, мiсць поховань знайдених невпiзнаних трупiв забезпечуеться виконавчим органом
селищноТ ради за рахунок коштiв мiсцевого бюдлtету.

5.2.4.2 Утримання в належ}Iому естетичному та caHiTapHoMy cTaHi могил, мiсць родинного
поховання, колумбарних нiш, надмогильних споруд здiйснюеться вiдповiдно iхнiми
власниками за рахунок власних коштiв.

5.2.4.З Утримання в налехtному cTaнi територiй кладовищ та мiсць поховань передбачае
використання ii за призначенням, caHiTapHe очиtцення, озеленення, охорони зелених
насаджень, збiр та вивезення смiття вiдповiдно до вимог цих правил.

5.2,4.4Iснуючи мiсця поховання не пiдлягають знесенню i MolKyTb бути перенесенi тiльки
За рiшенням НовгородtсiвськоТ селищноi ради у випадку постiйного пiдтоплення, зсуву або
iншого стихiizного JIиха.

5,2.4.5 Поховання померлих здiйснюсться з дотриманням вимог caHiTapHo-
епiдемiологiчного законодавства та Закону УкраТни <Про похова}Iня та похоронну
справу), Порядку утримання кладовищ та iнших мiсць поховання Nь 19з вiд 19.11.200з
року.

5.2.4.6 Виконання будь-яких будiвельних робiт у мiсцях поховань, на мiсцевостi iз
залишками слiдiв давнiх поховань, на територiях закритих кладовищ, а такох( у прилеглих
до мiсць поховань охоронних зонах заборонясться

1. Поряdок зdiйснення блаzоусmрою m,а уmрuллання прuбуduнковuх mерumорiй,
mе р uпло р i й lrc аmл о в ot mа zр olvtad с ь ко i з абу d о в u :

5.2.4.1 Благоустрiй територiй хtитловоi та громадськоТ забудови здiйснюеться з
урахуванНям вимоГ використання цiсi територii' вiдповiднО затвердженоi мiстобулiвноТ
документацii, регiональних i мiсцевих правил забудови, цих Правил, а також
установлених державних стандартiв, норм i правил.

5.2.4.2 Благоустрiй прибулинковоi та присадибноТ дiлянки проводиться ii власником або
користуваT ем цiсi дiляrrrtи. Власник або користувач присадибнот дiлянки може на умовах
договору, з органоМ мiсцевогО самоврядУвання, забезпечувати HzIJIe}ItHe утримання
територii загального користування прилеглоi до його присадибноi дiлянки,

5.2.4.З Благоустрiй присадибноТ дiлянки, на якiй розмiщенi тtитловi будинrси, господарськi
будiвлi та споруди, Що в порядку, визначеному законодавством взятi на облiк або перЬданi
в ItoMyHaJIbHy власнiсть як безхазяйнi, проводиться Новгородкiвською селищною радою.

чсmанов, орzанiзацiй mа закрiпленuх зсt нttм,u m.ерumорiй

5.2.5.1 Пiдприсмства, установи, органiзацiТ забезпечують благоустрiй та утримання в
належному cTaHi земельних дiлянок, наданим iM на правi власностi чи користування,
вiдповiдно до Закону, цих Правил та iнших нормативних aKTiB.

1,
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5,2.5.2 Пiдприемства, установи, органiзацiТ зобов'язанi утримувати закрiпленi за ними
територii в належному cTaHi

5.2.5.З Mexti та режим використання закрiпленоТ за пiдприемствами, установами,
органiзацiями територii визначас Нвгородкiвська селищна рада,

5,2,5.4 ПОСаДОВi ОСОби пiдприсмсr,в, уOтанов, органiзацiй несуть вiдповiдальнiсть за
невиконання заходiв з благоустрою, а також дiТ чи бездiяльнiсть, що призвели до завдання
Шкоди маЙну та здоров'ю громадян на власних та закрiплених за пiдприемствами,
установами, органiзацiями територiях, вiдповiдлiо Закону.

1. Поtlяdок санimаDноzо очutцення mерumорii HoBzoooDKiBcbKot селuлцноt раlu:

5.З.1 CaHiTapHe очищення територiТ НовгородкiвськоТ селищноI ради ради включае
механiзоване та ручFIе прибирання територiТ об'сктiв благоустрою, збiр та видалення в
установленi мiсцЯ вiдходiв, смiття, листя, гiлля, снiгУ, криги, наJIежне iх захоронення,
ОбРОбКУ, Утилiзацiю, знешкодження та iншi дii, що забезпечують утримання територii
селиrцноТ ради вiдповiдно вимог цих правил, санiтарних норм та правил. Рiшень селищноi
ради, чинного законодавства.

5.з.2 обов'язок по механiзованому та ручному прибиранню територiй, вчинення
протиох(еледним заходiв :

- покриття проiЪноТ частини вулиць, провулкiв, а також покриття TpoTyapiB, площ, дворiв -
покладаеться на виконавчий koMiTeT селищнот ради,

- TpoTyapiB, територiй, сумiiкних (прилеглих) з приватними домовладiннями
покладаеться на власниlсiв домоволодiнь, а коFIтроль за виконанням цього обов'язку на
виконавчий KoMiTeT селиrцноi ради;

- дворiв, TpoTyapiB проiзноi частини, територiй, прилеглих до будiвелЬ, Що утримуються
товариством власникiв багатоквартирного булинку,- покладасться на балансоутримувача
будiвель, товариства власникiВ багатокваРтирного булинку;

- дворiв, TpoTyapiB, майданчикiв, покриття проiЪноТ частини, iнших сумiхtних (прилеглих)
територiй з земельними дiлянками, що наданi у власнiсть або користування юридичним
або фiзичним особам - покладаеться на вiдповiднi пiдприсмства, установи, органiзацiТ,
приватниХ пiдприемЦiв, громадян, якi с власниками або користувачами таких дiлянок;
- охоро}Iних зон лiнiй електропередач - покладаеться на вiдповiднi пiдприемства, Що ix
експлуатують;

- ПРИЛеГЛИХ ДО ЦеНТРаЛЬНО-ТеПЛОВИХ, ТРаНСформаторних, газорозподiльних, тяглових
пiдстанцiй у радiусi 10 MeTpiB * покладаеться на пiдприсмства, установи, органiзацiТ на
балансi в яких знаходяться вказанi об'екти;

- автобуснi зупинки, зупинки маршрутних транспортних засобiв i стоянок транспортного
TaKci - покладасТься на вiдповiднi пiдприсмства, що експлуатують вказапi aупЙrrп, у
радiусi 10 MeTpiB вiд облатптуваI]ня зупинки, стоянки;

- зелених насаджень, паркiв культури та вiдпочинку, cKBepiB, пам'яток садово-паркового
мистецтва, спортивних, дитячих) меморiальних та iнших рекреацiйних зон, садiв, зон
зелениХ насадх(енЬ, майданчикiВ для дозволу та вiдпочинку покладаеться ца ix
балансоутримувачiв;

- MocTiB -покладаеться на ix балансоутримувачiв.
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1. Рiшенням селищноi ради за пiдприсмствами,
органiзацiями,приватними пiдприемцями можуть бути закрiпленi
iншi територii в межах селищноi радиради;

установами,
для прибирання

1. На теритОрiях, яtсi налех(атЬ прибиратИ, необхiдНо проводити веськомплекс робiт,
спрямований на наведення та постiйне пiдтримання чистоти i лорядку, зберелtенl-tя
зелених насаджень, а саме:

a

a

регулярне прибирання смiття, побутових вiдходiв, бруду, опалого листя, снiгу, lцо
забезпечуе утримання об'сктiв благоустрою та прилеглих територiй у належному
caHiTapHoMy cTaHi, при цьому тротуари прибираються вздов}к BcieT дiлянки
будинку, домоволодiння ( в належностi), до бордюрного каменю;
забезпечення вивезення смiття, бруду, побутових вiдходiв, опалого листя
Вивезення смiття, побутових вiдходiв здiйснюеться шляхом укладання вiдповiдних
договорiв iз спецiалiзованим пiдприемством;
регулярне миття об'сктiв благоустрою, якщо ix мохtна мити для утримання в
належному cTaHi;

регулярне прибирання мiсць встановлення смiттсзбiрникiв, а також мiсць,
забруднених побутовими та iншими вiдходами, на територiях прилеглих до
булинкiв та споруд;
встановлювати на територii загального користування урни для випадкового смiття,
своечасно iх очищувати та забезпечувати вивизення смiття шляхом укладання
вiдповiдних договорiв зi спецiалiзованим пiдприсмством; очиrцення опор лiнiй
електропередач, стовпiв, стовбурiв, паркiв, дерев, булiвель та iнших елементiв
благоустрою вiд об'яв, реклам, вивiшених у недозволених мiсцях;
регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки бiльше 10 см. Видаляти
сухостiЙнi дерева та чагарники, видаляти сухе та поломане гiлля та забезпечувати
ix вивезення;

регулярно обстеяtувати прилеглi та закрiпленi територii з метою виявлення
амброзii, полиноглисноi, карантинних рослин, проводити заходи по iх знищенню;
проводити заходи, що забезпечують зберехtення насадя(ень, квiтникiв, газонiв;
проводити протягом року необхiднi заходи по боротьбi зi шкiдниками та
хворобами зелених насаджень ;

проводити в повному обсязi замiну сухих та пошкоджених KyruiB i дерев ;

утримувати в належному cTaHi фасадiв будiвель, огорож та iнших споруд,
наJIежним чином проводити вiдновлення благоустрою територii пiсля проведення
ремонтFIих або iнших робiт, а також пiсля аварiй або природних явищ, якi
спричинили погiршення благоустрою;
забезпечити прибирання суб'сктами вiдповiдних територiй у зимовий перiод
(видалення снiгу та снiгово-льодяних утворень). Впершу чергу очищати тротуари,
дороги до житлових будинкiв, мiоця для зупинки маршрутних TaKci та автобусiв,
люки водопровiдних i каналiзацiйних колодязiв, усувати слизькiсть.

Вu,ц,tоzu u.trоdо dоmрu,uання muu,ti в zpotпadcbKux мiсцях.

a

a

a

5.4.| ПidпрLlе.л4спlва, ycma,Hoтll,, орzанiзсtцii' mа zроллаdянu прu зdiйсrtuuп буdь-яltuх BudiB
diяльносmi з Memolo вidвеDення i зл,t,елtuлення utltidлuво?о впJLuву lla зdоров'я l1аселеrпtя LLly,uy
mа iньttuх ф i з uчrt ux ф aln,top i в з cl б о в' яз att i :

5.4.1.1 здiйснювати вiдповiднi органiзацiйнi, господарськi, технiчнi, технологiчнi,
аРхiтектурно-буцiвелънi та iншi заходrr щодо поперед2кання },творення та зriи?кення шуму
до piBHiB, установлених санiтарними нормами;

1.


