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XXІІ ЧЕРГОВА СЕСІЯ
VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№ 23
від «20» червня 2018 року
Про затвердження правил благоустрою
територій
населених
пунктів
Бишківської сільської ради
Відповідно до статтей 5,10,34 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів» та з метою забезпечення благоустрою населених пунктів Бишківської
сільської ради, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств,
установ і організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан
благоустрою та санітарний стан населених пунктів, формування сприятливого
для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення
санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених
насаджень на території Бишківської сільської ради, керуючись пунктом 44
статті 26 та статті 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської
діяльності»,
наказу
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
27.11.2017 № 310 «Про типові правила благоустрою населених пунктів, сесія
сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Правила благоустрою територій населених пунктів Бишківської
сільської ради Жовківського району Львівської області (далі Правила) що
додаються.
2. Сільському голові Бейзик Н.В. забезпечити реалізацію положень та
вимог зазначених Правил та встановити контроль за їх виконанням.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань в галузі будівництва, охорони навколишнього середовища та регулювання
земельних відносин, транспорту і зв’язку (голова комісії Шкоропад Н.М.)

Сільський голова

Наталія Бейзик

Затверджено
рішенням ХХІІсесії Бишківської сільської ради
VІІ скликання від 20.06.2018 року №23

Правила благоустрою територій населених пунктів Бишківської сільської ради
Жовківського району району Львівської області
1. Загальні положення.
1.1.Правила благоустрою територій населених пунктів Бишківської сільської ради (далі –
Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та
утримання територій об'єктів благоустрою населених пунктів Бишківської сільської ради,
визначаються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою на території
населених пунктів.
1.2.Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і
містять загальнообов`язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного
утримання та раціонального використання територій населених пунктів, організації
упорядкування і охорони об`єктів благоустрою населених пунктів, за порушення яких настає
відповідальність, передбачена законодавством України.
1.3.Правовою підставою Правил є закони України «Про благоустрій населених пунктів»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про
регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за порушення у сфері
містобудівної діяльності», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про
охорону атмосферного повітря», «Про охорону земель»,
Кодекс України про
адміністративні правопорушення, інші закони та нормативні акти України, які регулюють
правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.
1.4. Учасниками правовідносин з питань благоустрою населених пунктів, згідно з цими
Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій,
незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення
територіальної громади, яке на ній проживає.
1.5. Функцію координації діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання
територій, забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах здійснює сільський голова.
1.6. Рішення Бишківської сільської ради та виконавчого комітету щодо благоустрою
населених пунктів є обов’язковим для виконання розміщеними на території населених
пунктів підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємствами та
громадянами.
1.7.У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення,
осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових
та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня
шуму та інше, що здійснюються на території населених пунктів з метою її раціонального
використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
будівля – об'єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в
установленому порядку земельній ділянці і призначений для задоволення відповідних потреб
фізичної чи (або) юридичної особи;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх
утилізації;
відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі
виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили
свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи
виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом
утилізації чи видалення;
відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші
небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для
навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних
методів і засобів поводження з ними;
відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в
житлових та нежитлових будинках ( тверді, великогабаритні, рідкі, крім відходів, пов'язаних
з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що
утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в
процесі фізико-хімічної переробки;
відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під
час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення
капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;
відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності
централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;
відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що
не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;
вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів,
тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок призначені для руху транспортних засобів і
пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними
та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного
утримання та раціонального використання територій, охороні та організації упорядкування
об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально
відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив
відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував
установлених нормативів;
збирання відходів – діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням
відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з
метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення;
зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного
і штучного походження на визначеній території населених пунктів;

об’єкт благоустрою – території загального користування – парки (гідропарки,
лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового
мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони,
сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі,
бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні
доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території;
території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ,
організацій та закріплені за ними території, а також інші території в межах населених
пунктів
поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх
збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і
захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;
прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вуличнодорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форми та ін., що
знаходяться на території населених пунктів, збирання та перевезення у встановлені місця
відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо;
суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації
населення, громадяни;
територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення
об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів,
проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ,
рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів
промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;
тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що
виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд,
визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється
тимчасово, без улаштування фундаменту
утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно
до генерального плану населених пунктів, іншої містобудівної документації, місцевих
правил забудови, правил благоустрою території населених пунктів, а також санітарне
очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об'єктів та елементів
благоустрою;
1.8.Правила визначають механізм взаємодії учасників правовідносин з питань
благоустрою на території населених пунктів, комплекс заходів, необхідних для забезпечення
чистоти і порядку в населених пунктах.
1.9.Виконання Правил суб’єктами благоустрою забезпечує створення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища,
забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців.
1.10.Об’єкти благоустрою в населених пунктах повинні використовуватись та
утримуватись відповідно до діючих архітектурно-будівельних та санітарних правил,
екологічних вимог, вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", цих Правил
і інших законодавчих та нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

15.1.1. Порушенні Правил благоустрою території населених пунктів Бишківської
сільської ради (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
15.1.2. Знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення
(стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
15.1.3. Порушенні правил утримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про
адміністративні правопорушення);
15.1.4. Порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо
захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених
пунктах і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні
правопорушення)
15.1.5. Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою
населених пунктів;
15.1.6. Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших
об’єктів благоустрою населеного пункту.
15.1.7. Порушення вимог пунктів 6.2 та 7.3 цих Правил.
15.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою
населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку
відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

Сільський голова

Наталія Бейзик

