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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Сорок сьома сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 травня 2015 року                 № 1110                                смт. Воловець

Про затвердження «Порядку утримання територій, закріплених за об’єктами благоустрою».

З метою забезпечення належного санітарного стану та благоустрою населених пунктів Воловецької селищної ради, у відповідності до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про планування і забудову територій», «Кодексу України про адміністративні правопорушення», «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145, «Правил благоустрою та утримання територій населених пунктів Воловецької селищної ради», затверджених рішенням сесії Воловецької селищної ради від 17.05.2011 р. № 114 та керуючись п. 26 до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Воловецька селищна рада вирішила:

	Затвердити: «Порядок утримання територій, закріплених за об’єктами благоустрою» (додаток 1.


	З даним рішенням, через сайт, оголошення та листи, ознайомити керівників установ, підприємств, організацій, приватних підприємців та фізичних осіб землекористувачів.


	Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію селищної ради з питань земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку населених пунктів.



Селищний голова                                                    В.В. Панасович






Додаток 1
до рішення 47 сесії шостого скликання
Воловецької селищної ради
від «14» травня 2015 р. № 1110
Селищний голова ___________ В.В. Панасович

Порядок
утримання територій населених пунктів Воловецької селищної ради, закріплених за об’єктами благоустрою

1.1. Система утримання територій населених пунктів селищної ради передбачає організацію прибирання, раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію та захоронення відходів.
1.2. Забезпечення належного санітарного рівня території населених пунктів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з відходами, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою території покладається на виконавчі органи селищної ради.
1.3. Для покращення санітарного стану території населених пунктів встановити: загальний санітарний день прибирання – четвер; день довкілля селища – 2 рази на рік (весною та восени), згідно з розпорядженнями селищного голови; місячник з благоустрою – у квітні щорічно.
1.4. Межі закріплених за об’єктами територій та їх режими прибирання, визначаються виконавчими органами селищної ради згідно з чинним законодавством.
1.5. Благоустрій закріплених територій здійснюються у таких межах:
1.5.1. Земельні ділянки, що перебувають у власності (користуванні, оренді) юридичних чи фізичних осіб, на яких не розпочато будівництво – на відстані 10 метрів по периметру виділеної ділянки;
1.5.2. Будівельні майданчики площею до 0,01 га – на відстані 5 метрів по периметру виділеної ділянки, більше 0,01 га – на відстані 10 метрів;
1.5.3. Земельні ділянки підприємств, установ, організацій – на відстані 10 метрів по периметру виділеної ділянки;
1.5.4. Залізничні колії, скоси, насипи, переїзди, переходи в межах охоронної зони та зупинок локомотивів – на відстані 10 метрів по периметру виділеної ділянки;
1.5.5. Автобусні та залізничні станції (вокзали) – на відстані 10 метрів по периметру виділеної ділянки;
1.5.6. Мости, шляхопроводи, автодороги – на відстані 10 метрів по периметру виділеної ділянки;
1.5.7. Трансформаторні і розподільчі підстанції, опори, охоронних зон ЛЕП, газопроводи, розподільчі пункти – на відстані 10 метрів по периметру виділеної ділянки;
1.5.8. Котельні, теплові пункти, водозабори, каналізаційно-насосні станції, водоочисні та Каналізаційно-очисні споруди – на відстані 10 метрів по периметру виділеної ділянки;
1.5.9. Ринки, торгівельні заклади, заклади обслуговування, туризму – на відстані 5 метрів по периметру виділеної ділянки;
1.5.10. Малі архітектурні форми (тимчасові споруди) – 2 метри по периметру ділянки;
1.5.11. Цвинтарі, братські поховання, меморіальні кладовища, пам’ятники - 10 метрів по периметру виділеної ділянки;
1.5.12. Земельні сільськогосподарські, та присадибні ділянки – на відстані 2 метри по периметру виділеної ділянки;
1.5.13. Індивідуальні гаражі на відстані 2 метри по периметру виділеної ділянки;
1.6. У випадку накладання сусідніх закріплених територій, зобов’язання щодо їхнього утримання здійснюються до середньої лінії.
1.7. Крім того, межі закріплених територій встановлюються до прибордюрної частини доріг; для земельних ділянок, розміщених на берегах водойм – до урізу води, в межах своїх ділянок.
1.8. Власники (орендарі, користувачі, балансоутримувачі) земельних ділянок (споруд), не залежно від форми власності, забезпечують благоустрій своїх ділянок та закріплених територій.
1.9. Власники (орендарі, користувачі, балансоутримувачі), тимчасових споруд, малих архітектурних форм, зобов'язані здійснити утримання і благоустрій згідно з Паспортом прив'язки розміщення малої архітектурної форми.
1.10. Благоустрій закріплених територій навколо вуличних кіосків, ринків, лотків, павільйонів, побутових майстерень, теплових пунктів, бойлерних, трансформаторних підстанцій, пересувних об’єктів торгівлі, індивідуальних гаражів здійснюють власники цих об’єктів.
1.11. Утримання і благоустрій територій підприємств, установ, організацій, прибудинкових територій, присадибних ділянок та закріплених територій проводиться власником (орендарем, користувачем).
1.12. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, громадяни, що використовують будинки і споруди та приміщення в них, зобов'язані утримувати в належному стані свої та прилеглі/закріплені територій.
1.13. Благоустрій прибудинкових територій, є обов'язком їхніх власників (мешканців, користувачів, орендарів, балансоутримувачів).
1.14. Благоустрій присадибної ділянки та закріплених територій проводиться її власником.
1.15. Утримання і благоустрій території об’єктів комунальної власності, які перебувають в користуванні комунального підприємства і не передані в оренду, здійснює комунальне підприємство.
1.16. Утримання і благоустрій території інших об’єктів комунальної власності та територій загального користування, які не закріплені за власниками (орендаторами, користувачами), здійснює комунальне підприємство, на підставі договору з виконавчими органами селищної ради.
1.17. Власники (орендарі, користувачі) земельних ділянок, на виїзді з території, зобов’язані забезпечити очищення коліс/гусениць транспортних засобів від бруду, унеможлививши виніс його на вулично-дорожню мережу.
1.18. До утримання і благоустрою своїх та закріплених територій належить:
1.18.1. Систематичне санітарне очищення та вивезення сміття, на підставі договору з комунальним підприємством.
1.18.2. Періодичне скошування трави на газонах та у водовідвідних канавах і її вивезення.
1.18.3. Періодичне прополювання клумб та грядок і вивезення буряну.
1.18.4. Сезонне обрізування дерев, кущів, «живих» огорож і вивезення гілок.
1.18.5. Сезонне прибирання опалого листя і його вивезення.
1.18.6. Очищення труб, решіток і колодязів зливної каналізації, дренажів та водовідвідних канав.
1.18.7. Розчищення бордюрів, тротуарів, доріжок, сходів від трави та наносів.
1.18.8. При снігопадах і ожеледиці своєчасне розчищення тротуарів, доріжок, сходів від снігу і льоду та посипання їх піском.
1.18.9. Своєчасне очищення дахів, карнизів, водостічних ринв та труб, із обов’язковим забезпеченням заходів безпеки, від снігу, льоду, бурульок. 
1.19. У випадках надзвичайних погодних явищ (зливи, снігопад, ожеледиця та ін.) виконавчими органами селищної ради встановлюється спеціальний режим утримання вулично-дорожньої мережі та об’єктів благоустрою.
1.20. У випадках сильних снігопадів та інших стихійних явищ прибирання територій загального користування здійснюється за окремими схемами, затвердженими в установленому порядку із зазначенням площ, режимів і об’ємів виконання робіт суб’єктами благоустрою.
1.21. Нагляд за належним станом територій населених пунктів здійснюється, в межах своєї компетенції, органами внутрішніх справ, санітарно-епідеміологічною станцією, екологічною інспекцією, виконавчими органами селищної ради та комунальним підприємством.
1.22. Уповноважені особи виконавчих органів селищної ради, комунального підприємства – вносять власникам (орендаторам, балансоутримувачам) приписи щодо приведення їхніх земельних ділянок, об’єктів благоустрою та закріплених територій у відповідний стан.
1.23. Керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи - підприємці, власники, громадяни, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства за невиконання заходів з благоустрою і утримання власної земельної ділянки та закріплених територій.
1.24. Керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи - підприємці, власники, громадяни, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства за дії/бездіяльність, що призвели до нанесення шкоди майну та здоров'ю громадян, на власних земельних ділянках та закріплених територіях.


Підготував 
заступник селищного голови
по виконавчій роботі                                                                    С. Грига

