
                                                                                                               
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

8 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  27 квітня 2018 року                      № 8-6 

м.Кам’янка 

 

Про затвердження Правил благоустрою  

м. Кам’янка та населених пунктів 

що входять до Кам’янської міської  

об’єднаної територіальної громади 

 

З метою здійснення комплексу заходів з благоустрою території міста та 

сіл об’єднаної територіальної громади, врегулювання питання 

відповідальності суб’єктів господарювання за порушення у сфері 

благоустрою, відповідно до статті 2, статті 34 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», статтею 25, пункту 44, частини першої, статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Правила благоустрою м. Кам’янка та населених 

пунктів що входять до Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади, 

згідно додатку. 

2. Встановити, що до службових осіб і громадян, винних у порушенні 

цих правил, адміністративною комісією міськвиконкому застосовуються 

заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством. 

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного 

оприлюднення. 

4. Вважати таким, що втратило силу рішення сесії Кам’янської 

міської ради від 29.08.2006 р. №6-1-V «Про затвердження «Правил 

благоустрою міста». 

 5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

з питань регламенту, депутатської етики та законності, підприємництва, 

промисловості, будівництва, благоустрою, транспорту та торгівельного 

обслуговування, заступника міського голови Нечиталюка О.В. 

Міський голова         В.І. Тірон 



                                                                                 Додаток № 1 до рішення сесії

        Кам’янської міської ради  

                                                                                 від  27.04.2018 року № 8-6 

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ м. Кам’янка та населених пунктів що 

входять до Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади 

 

I. Загальні положення. 

 1.1. Ці правила розроблені на підставі Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», регулюють 

права та обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території 

населеного пункту, спрямовуються на створення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля. 

 1.2. Правила містять загальнообов’язкові на території населеного пункту 

норми, за порушення яких наступає відповідальність згідно статей 19 та 42 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Кодексу України «Про 

адміністративні правопорушення» і обов’язкові до виконання всіма 

юридичними та фізичними особами на території  міста та сіл. 

 1.3. Учасниками правовідносин з питань благоустрою, згідно з цими 

Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, 

установ, незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування, фізичні 

особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом 

благоустрою. 

 1.4. Зміни до Правил благоустрою території можуть бути внесені у 

зв’язку зі зміною законодавства України та за рішенням міської ради, що не 

суперечить чинному законодавству. 

 1.5. Контроль за дотриманням цих Правил та координація дій, 

пов’язаних з їх виконанням, здійснюється міською радою. 

 

2. Території для благоустрою і прибирання. 

 2.1. Прилеглою територією для благоустрою та забезпечення чистоти і 

належного санітарного стану встановлюється територія в граничних межах 

об’єктів господарювання, тротуари, газони, проїзна частина вулиці до осьової 

лінії, які розташовані вздовж об’єкта господарювання. На вулицях де 

здійснюється рух громадського пасажирського транспорту прилеглою 

вважати територію до ближнього бордюру проїзної частини дороги. 

 Прилеглою територію до кіосків, павільйонів, тимчасових торгівельних 

об’єктів та пунктів масових ігор, зупинок громадського транспорту вважати 

територією на відстані 15 м по периметру споруди. 

 2.2. Закріплення додаткових територій здійснюється виконком міської 

ради. 

 2.3. Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності і відомчої належності згідно закріплених виконкомом міської ради 

територій забезпечують утримання в належному санітарному стані та 

благоустрій: 



- прибудинкових територій будинків і споруд, що належать громадянам на 

правах приватної власності або знаходяться у користуванні – відповідно 

власники і користувачі; 

- територій, що закріплені за спортивними спорудами, об’єктами 

соцкультпобуту, території парків, скверів, зелених зон – відповідно 

користувачі об’єктів, або особи які закріплені за об’єктами рішенням 

виконкомом міської ради; 

- прилеглих територій до автозаправних станцій – власники відповідних 

автозаправних станцій; 

- ринків, торгівельних майданчиків і прилеглих до них територій – керівник 

ринку, торгівельного майданчика; 

- територій, що прилягають до магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок, 

підприємств громадського харчування та побутового обслуговування – 

керівники підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування усіх форм власності; 

- очищення канав, водопропускних труб, що призначаються для відводу 

поверхневих і ґрунтових вод в районах приватної забудови, які проходять по 

вулиці вздовж межі приватних садиб та через приватні садиби забезпечують 

власники приватних будинків; 

- територій кладовищ, братських поховань – члени територіальної громади, 

керівники підприємств за якими вони закріплені рішенням виконкому міської 

ради; 

- ділянок підготовлених під забудову і тих, що звільнилися після зносу 

будівель – користувачі земельних ділянок; 

- територій відведених під забудову – керівники підприємств, та організацій, 

фізичні особи, яким відведені ці земельні ділянки; 

- територій, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій 

електромереж, а також біля опор і у межах зони охорони ЛЕП, – керівники 

підприємств на балансі яких вони знаходяться; 

- туалетів – керівники підприємств, фізичні особи на обслуговуванні або у 

власності яких вони знаходяться; 

- зелених насаджень на територіях: 

- парків, скверів, кладовищ, вздовж вулиць – закріплені підприємства 

визначені виконкомом міської ради;  

- прибудинкових територій – власники та/або балансоутримувачі будинків; 

- підприємств, установ, організацій – відповідні керівники; 

- вздовж ліній електропередач високої напруги, охоронних зонах – керівники 

відповідних підприємств. 

 2.4. Посадові особи та громадяни забезпечують належний санітарний 

стан вказаних територій незалежно від того, працюють чи не працюють 

підприємства, установи, організації та підприємницькі об’єкти, а громадяни – 

власники будинків – незалежно від проживання. 

 2.5. Підприємства, організації і установи, незалежно від їх відомчого 

підпорядкування, а також власники і орендарі будинків зобов'язані своєчасно 

з урахуванням пори року, прибирати території, закріплені за ними подвір'я, 

ділянки, що знаходяться в їхньому володінні, утримувати їх у чистоті. Взимку 



прибирати сніг, зрубувати лід, посипати піском, влітку підмітати, поливати 

водою тротуари та виконувати всі санітарні норми і правила при виконанні 

зазначених робіт. 

 2.6. Всі підприємства, організації,  установи, приватні підприємці та 

власники будинків приватного сектору  зобов'язані укласти договір на вивіз 

твердих побутових відходів  з  спеціалізованим підприємством. 

 

3. Організація благоустрою м. Кам’янка та населених пунктів що 

входять до Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади. 

 3.1. Організацію благоустрою населеного пункту забезпечуються 

рішеннями  виконкому міської ради, відповідно до повноважень, 

установлених законом. 

 3.2. Рішенням виконкому міської ради, щодо благоустрою території є 

обов’язковим для виконання, розміщеними на території населених пунктів 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній 

проживають. 

 

3.3. Елементи благоустрою: 

- покриття площ, вулиць, тротуарів, проїздів, алей, пішохідних зон; 

- зелені насадження уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах та інших об’єктах 

благоустрою загального користування; 

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; 

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та реклами; 

- обладнання (елементи) спортивних майданчиків; 

- малі архітектурні форми. 

 3.4. Благоустрій території житлової та громадської забудови 

здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території, відповідно до 

затвердженої будівельної документації та правил благоустрою населених 

пунктів. 

 

3.5. Забезпечення благоустрою території підприємств, установ та 

організацій: 

 1. Підприємства, установи, організації населеного пункту забезпечують 

благоустрій ділянок, наданих їм на правах власності чи користування. 

 2. Підприємства, установи, організації, які розміщені на території 

об’єкта благоустрою, утримують закріплену за ними територію та беруть 

пайову участь в утриманні цього об’єкту; 

 

3.6. Благоустрій присадибної ділянки: 

 1. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або 

користувачем цієї ділянки. 

 2. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, 

господарські споруди, що взяті на облік як безгосподарські, проводиться за 

кошти місцевого бюджету. 

 



4. Вимоги до санітарного очищення території населених пунктів, 

облаштування кладовищ та водоохоронних зон водних об’єктів. 

 

4.1 Санітарне очищення територій населених місць. 

 4.1.1 Санітарне очищення територій населених місць повинно бути 

планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, 

зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно 

доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення 

побутових відходів, що утворюються на території населених пунктів та у 

місцях перебування людей за його межами, відповідно до схеми санітарного 

очищення погодженої державною санітарно-епідеміологічною службою 

відповідної адміністративної території та затвердженої у встановленому 

законодавством порядку. 

 

4.2  Виконкому міської ради: 

 4.2.2 Забезпечити при міській раді силами комунальних підприємств 

плановий збір та вивіз відходів в населених пунктах. 

 4.2.3.Скласти план-графік вивозу твердих побутових відходів на місце 

видалення відходів (сміттєзвалище ТПВ) та ознайомити з ним населення. 

 4.2.4.Організувати збір та вивіз побутового сміття з індивідуальних 

господарств. 

 4.2.5.Утримувати місця видалення відходів (сміттєзвалище ТПВ) згідно 

санітарних норм. 

 4.3. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових 

та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого 

водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах 

(вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути 

спільною. 

 4.3.1.Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок 

навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та 

громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку 

населення на відстань 20 м. 

 4.3.2.В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території 

присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і 

каптажів джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів 

до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При 

цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки. 

 4.3.3. У населеному пункті, у місцях масового скупчення і відвідування 

громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні 

влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного 

законодавства з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 500 осіб.  

 

4.5. Прибирання об'єктів благоустрою: 

 4.5.1. На територіях кожного підприємства, установи, організації, на 

вокзалах, ринку, парках, скверах, зонах відпочинку, біля установ культури, 

освіти, медицини, біля торгівельних об'єктів, тимчасових споруд, на запинках 



громадського транспорту та в інших містах масового перебування громадян 

повинні бути встановлені урни для сміття. 

 Чищення урн слід проводити систематично в міру їх наповнення. За 

утримання урн у чистоті відповідають підприємства, установи та організації, 

що здійснюють прибирання закріплених за ними територій. 

 4.5.2. Забороняється складування тари і запасів товарів біля кіосків, 

наметів, торгівельних павільйонів, магазинів та інших підприємств торгівлі, а 

також на прилеглій до них території. Підприємства торгівлі зобов'язані 

здійснювати прибирання прилеглих територій у радіусі не менше 5 м та 

забезпечувати зберігання і перевезення побутових відходів відповідно до 

вимог Санітарних норм. 

 4.5.5. У період листопаду потрібно своєчасно прибирати опале листя. 

Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках 

забороняється. 

 

4.6.Гігієнічні вимоги до облаштування кладовищ. 

 4.6.1. Розміри земельних ділянок, які відводяться під кладовища 
традиційного поховання, повинні мати площу з розрахунку 0,24 га. на 1 тис. 

чоловік в міській місцевості і 0,1 га. на 1 тис. чол. у сільській місцевості. 
 4.6.2. Місцезнаходження кладовищної ділянки та її розміри 

передбачаються генеральним планом розвитку населеного пункту; відведення 

земельної ділянки під кладовище, проекти улаштування нових кладовищ, 

розміщення і реконструкції діючих підлягають погодженню з районною 

державною санітарно-епідемічною службою. 
 4.6.3. Територія ділянки, відведеної під кладовище, не повинна 

піддаватись дії зсувів і обвалів, затоплюватися чи підтоплюватися талими, 

дощовими і паводковими водами та має характеризуватись легко аерованими 

ґрунтами. Ділянка повинна мати схил у протилежний бік від населеного 

пункту і відкритих водойм, які використовуються для господарсько-побутових 

потреб. 
 4.6.4. Максимальний рівень стояння ґрунтових вод від поверхні землі на 

ділянці має бути не менше 2-х метрів, якщо ґрунтові води знаходяться на рівні 

вище 2-х метрів від поверхні ґрунту, земельна ділянка повинна бути признана 

непридатною під кладовище. 
 4.6.5. Кладовище повинні бути розміщені поблизу місць розташування 

населених пунктів. Санітарно-захисна зона від території кладовища 

традиційного поховання до житлових і громадських будівель, зон відпочинку, 

а також колективних садів та городів повинна бути не меншою 300 м. 

 4.6.6. У населених пунктах при розташуванні кладовища вище 

населеного пункту стосовно потоку ґрунтових вод, які живлять джерела 

децентралізованого господарсько-питного водопостачання (колодязі, каптажі 

тощо) та у випадку гідрологічного зв'язку поверхні кладовища з водоносних 

горизонтом санітарно-захисна зона збільшується до 500 м. 
 



 4.6.7.Утримання місць поховання не передбачає розміщення екологічно 

небезпечних штучних квітів, вінків на могилах у зв’язку з шкодою для 

навколишнього середовища. 

 4.6.8.Заборонити використання об’єктів благоустрою територіальної 

громади для реалізації штучних квітів, кошиків, вінків виготовлених із 

пластика. 

 

5. Обов’язки відповідальних посадових осіб, громадян. 

 Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності та підпорядкування, а також громадяни 

зобов’язані: 

 5.1. Здійснювати благоустрій закріплених територій за затвердженими у 

встановленому порядку проектами та технологіями, які передбачають 

забезпечення естетики і дизайну території, сучасних вимог щодо утримання 

дорожнього покриття, площ та прибудинкових територій, газонів, зелених 

насаджень, тощо. 

 5.2. Утримувати у належному санітарно – технічному стані будівлі, 

споруди, закріплені території. Своєчасно і якісно усувати недоліки в 

утриманні територій, будівель, споруд, обладнання, малих архітектурних 

форм, елементів зовнішнього благоустрою. 

 5.3. Забезпечувати щорічне, і після стихійного лиха, обстеження 

відповідних територій, будівель і споруд. 

 5.4. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, 

огорожу. При проведенні ремонтних робіт на фасадах будівель і споруд 

забезпечити дотримання правил техніки безпеки. 

 5.5. Проводити земельні та будівельні роботи, встановлення огорож, 

механізмів та обладнання тимчасових споруд, побутових вагончиків, 

складання конструкцій та матеріалів дотримуючись  вимог проекту організації 

будівництва, Положення про проведення земляних робіт. 

 5.6. Своєчасно і якісно проводити благоустрій територій після 

закінчення вищевказаних робіт з наступним закриттям дозволу на проведення 

земляних робіт. 

 5.7. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати 

земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво. 

 5.8. Не допускати складування будівельних, господарських матеріалів на 

проїзній частині вулиць, провулків, тротуарах, поза межами будівельного  

майданчика, приватної садиби. 

 5.9. Не допускати накопичування будівельного сміття на будівельних 

майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання 

заходів по запобіганню пилоутворення на територіях об’єктів. 

 5.10. Не допускати винесення автотранспортними засобами на дорожні 

об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок 

переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних 

вантажів, забруднення або запилення повітря. 

 5.11.  Не дозволяти прокладання водопроводів, мереж теплопостачання 

та інших інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних 



доріжок, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця не 

передбачені технологією відводу стічних вод. 

 5.12. Елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні 

форми та елементи зовнішнього благоустрою встановлювати на підставі 

проектно – дозвільної документації. 

 5.13. Обладнати заклади торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування, офіси тощо зовнішнім освітленням та світовою рекламою 

згідно зразків погоджених з відділом житлово-комунального господарства, а 

також забезпечити їх належне утримання. 

 5.14. Власникам підприємств, установ, організацій, закладів торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування встановити не менше 2-

х урн біля входу в приміщення; 

 5.15. При організації торгівлі, у тому числі під час проведення масових 

заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з 

відведеної території власними силами  або на договірних умовах із 

спеціалізованими  організаціями, не допускаючи його накопичення. 

 5.16. Забезпечити своєчасне очищення вигрібних ям, дворових туалетів. 

 5.17. Своєчасно забезпечити очищення доріг, тротуарів, дахів, 

водостічних труб, карнизів від снігу і льоду із дотриманням заходів безпеки. 

 5.18. Забезпечити своєчасне очищення водостічних канав, труб, що 

призначені для відводу поверхневих і ґрунтових вод. 

 5.19. Забезпечити збереження зелених насаджень, квітників, газонів та 

належний догляд за ними. 

 5.20. Проводити декоративне озеленення території відповідно до 

пропозицій відповідних служб. 

 5.21. Замінювати засохлі та пошкодженні зелені насадження, а також 

висаджувати нові дерева і кущі. Видалення сухостійних дерев та чагарників, 

вирізування сухих і поламаних гілок проводити  власними силами. Проводити 

знесення дерев тільки після складання акту обстеження відповідними 

службами та з видачею відповідного дозволу. 

 5.22. Забезпечити систематичне і своєчасне знищення бур’янів, об’єктів 

рослинного  карантину на прилеглих та закріплених територіях. 

 5.23. Проводити планові заходи щодо знищення гризунів та комах в 

приміщеннях  і прилеглих територіях, укладання договорів із 

спеціалізованими організаціями на проведення дератизаційних та 

дезинфекційних робіт. 

 5.24. Забезпечити встановлення номерних знаків на будівлях згідно 

встановленого зразка.  

 5.25. Надавати виконкому міської ради, уповноваженим органам 

здійснювати контроль за дотриманням Правил інформацію про випадки 

несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище, 

нанесення пошкоджень об’єктам благоустрою населеного пункту, порушення 

вимог даних Правил. 

 5.26. Вести систематичну роз’яснювальну і виховну роботу серед 

населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного 

його виконання.  



 5.27. Складати акти, протоколи про адміністративні правопорушення на 

порушників санітарного режиму і передавати матеріали до адміністративної 

комісії. 

6.Дії відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, а 

також громадян, що забороняються цими правилами. 

 6.1. Відповідальним посадовим особам підприємств, установ і 

організацій, а також громадянам забороняється: 

 6.1.1. Захаращувати території матеріалами, сміттям, побутовими 

відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу, криги тощо. 

 6.1.2. Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), 

висаджувати та знищувати дерева, кущі, облаштовувати газони та городи, 

якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечить будівельним 

нормам і правилам. 

 6.1.3.Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, 

відходи виробництва, трави, гілля, снігу в не відведених для цього місцях та 

влаштовувати звалища. 

 6.1.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за 

межами будівельних майданчиків. 

 6.1.5. Мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених 

для цього місцях. 

 6.1.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових 

огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. 

 6.1.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття 

та твердих побутових відходів; 

 6.1.8. Розклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, 

листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях. 

 6.1.9. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, 

тротуарах, шляхах тощо. 

 6.1.10. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на 

прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, озер, пішохідних доріжках, 

тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по 

тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах населених пунктів та 

паркування на них. 

 6.1.11. Залишати автотранспортні засоби, механізми на проїздах, що 

заважають проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних та 

аварійної техніки. 

 6.1.12. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до 

житлових будинків. 

 6.1.13. Скидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, 

площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у 

контейнерах і урнах. 

 6.1.14. Допускати розміщення у санітарно-захисних зонах житлових 

будинків, гуртожитків, дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, 

оздоровчих установ, спортивних споруд, садів, парків, водозабірних споруд та 

споруд водопровідної розподільчої мережі; 



 6.1.15.  Самовільно встановлювати  точки  торгівлі  з   лотків, 

автомобілів,  причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та 

без наявності відповідного дозволу. 

 6.1.16.. Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при 

відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння 

землею. 

 6.1.17. Використовувати земельні ділянки не за цільовими 

призначеннями. 

 6.1.18.  Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.  

. 6.1.19. Розміщувати та/або залишати будівельні матеріали (піску, 

щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельне сміття та відходи на 

території загального користування, територіях житлової та громадської 

забудови понад терміни проведення будівельних та інших ремонтних робіт. 

 
7.Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів. 

 7.1.Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, утримання 

та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників 

або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів. 

 7.2. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються: 

 7.2.1. Заходи з виконання програм благоустрою населеного пункту; 

 7.3.2. Організація санітарного очищення територій, які належать до 

комунальної власності. 

 7.3. За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються 

заходи: 

 7.3.1. Благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг 

внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в 

належному стані території, яка їм належить на правах власності або 

користування; 

 7.3.2. Усунення на закріплених за ним об’єктах благоустрою (їх 

частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також 

наслідків аварій, що сталися з їх вини. 

 7.3.3. Благоустрій приватних присадибних ділянок фінансується за 

рахунок коштів їх власника або користувача. 

 

8. Відповідальність за порушення Правил. 

 8.1. За порушення цих Правил посадові особи та громадяни несуть 

відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні порушення. 

 8.2. Застосування адміністративного стягнення за порушення Правил не 

звільняє винну особу від відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 

порушення Правил, вартості робіт з приведення об’єктів в першопочатковий 

стан, а також майнової та немайнової шкоди, заподіяної окремим особам цим 

порушенням.  

  8.3. Оскарження та опротестування постанов про правопорушення, 

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення Правил проводяться в 

порядку, зазначеному діючим законодавством. 



 8.4. Відповідальність за порушення Правил, заподіяних неповнолітніми, 

несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або 

керівники навчально-виховних закладів.  

 

9. Заключні положення. 

 9.1. Правила благоустрою населених пунктів є обов’язковими до 

виконання на території всіх населених пунктів. 

 9.2. Для періодичного контролю за санітарним станом та благоустроєм 

будівель, прилеглих та закріплених територій, на підприємствах, в 

організаціях на громадських засадах можуть створюватися відповідні комісії. 

 9.3. У разі оренди територій, будівель і приміщень порядок утримання їх 

в належному санітарному і технічному стані встановлює орендодавець в 

договорі оренди. 

 9.4. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає 

відповідальності за санітарний стан з власника. 

 9.5. Зміни і доповнення до цих Правил можуть бути внесені на розгляд 

виконавчого комітету та сесії міської ради. 

 

          

 

 

           

 

Секретар міської ради                                                       А.М. Плєшкань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        Додаток № 2 до рішення сесії

        Кам’янської міської ради  

                                                                                 від  27.04.2018 року № 8- 

 

ПЕРЕЛІК 

порушень, за які настає відповідальність згідно із статею 152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

 

 

 

 

№ 

 

 

Найменування порушень 

Коефіцієнт до 

розміру 

неоподаткованого 

мінімуму 

громадяни посадові 

особи 

1 Відсутність договору на вивіз ТПВ або 

сплати за вивіз сміття 

20-80 50-100 

2 Захаращення та несвоєчасне прибирання 

території та прилеглої території від 

побутового, будівельного сміття, піску, змету, 

деревини, опалого листя, снігу гравію тощо. 

20-80 50-100 

3 Нанесення транспортними засобами на дорогу 

грунту, піску чи інших залишків будматеріалів, 

мийки автотранспорту у не відведених місцях. 

20-80 50-100 

4 Організація звалищ побутових, будівельних 

матеріалів і конструкцій,піску, землі тощо у не 

відведених для цього місцях. 

20-80 50-100 

5 Захоронення в землю або виливання на землю 

використаних матеріалів, відходів 

виробництва, побутового і будівельного 

сміття, розчинів, сумішей, та різних екологічно 

отруйних речовин, сполук. 

20-80 50-100 

6 Спалювання листя, трави, бур'яну, гілля, 

деревини, відходів виробництва,побутового 

сміття. 

20-80 50-100 

7 Несвоєчасне знищення бур'янів та об'єктів 

рослинного карантину, косіння газонів на 

прилеглих та закріплених територіях. 

20-80 50-100 

8 Не своєчасне зрізання та вивезення сухих гілок і  

дерев,а також гілок, які заважають проїзду 

великогабаритної   робочої техніки.   

20-80 50-100 



9 Вивезення та (або) звалювання у  не відведених 

для цього місцях гілля, трави, бур'яну, деревини, 

листя та побутових відходів. 

20-80 50-100 

10 Не прибирання та несвоєчасне прибирання 

закріпленої території від снігу та снігового 

накату до твердого покриття, не посипка 

інертним матеріалом (пісчано-сольовою 

сумішшю) 

20-80 50-100 

11 Неналежний санітарний стан прилеглої до 

будинку території 
20-80 50-100 

12 Складування на прилеглих прибудинкових 

територіях будівельних матеріалів 
20-80 50-100 

13 Самовільне влаштовування городів, 

висаджування або знищення дерев і кущів. 
20-80 50-100 

14 Самовільне розміщення реклам, оголошень, 

плакатів у не призначених для цього місцях. 
20-80 50-100 

15 Розміщення торгівельних лотків, столиків, 

візків, автомобілів, кавомобілів, з яких 

здійснюється торгівля без відповідного дозволу. 

20-80 50-100 

16 Несанкціонована торгівля з рук 20-80 50-100 

17 Незадовільний зовнішній вигляд та технічна 

несправність  постійних і тимчасових огорож, 

парканів тощо. 

20-80 50-100 

 

  

 

Секретар міської ради                                        А.М. Плєшкань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

Аналіз регуляторного впливу 

проекту регуляторного акту – рішення сесії міської ради 

«Про затвердження Правил благоустрою  

м. Кам’янка та населених пунктів що входять  

до Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади» 

  

1. Проблема, яку запропоновано вирішити шляхом впровадження 

запропонованого регулювання 

         На сьогодні в м. Кам’янка діють «Правила благоустрою міста», що 

затверджені рішенням VI сесії Кам’янської міської ради V скликання від 

29.08.2006 року № 6-1/У. 

        Так як даний нормативно-правовий акт міської ради не відповідає чинним 

нормативно-правовим актам України, та у зв’язку із утворенням   об’єднаної 

територіальної громади, виникла необхідність врегулювання питання у сфері 

благоустрою міста Кам’янка та населених пунктів, що входять до Кам’янської 

міської об’єднаої територіальної громади, таким чином, що забезпечувало б їх 

безумовне виконання. 

         Правила благоустрою території міста Кам’янка та населених пунктів, що 

входять до Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади (далі - 

Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо 

благоустрою території населених пунктів. Правила розробленні відповідно до 

ЗаконівУкраїни «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве 

самоврядування України», «Про органи самоорганізації населення», «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», 

інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, 

сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на 

території міста Кам’янка та населених пунктів, що входять до Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади, а саме: села Тимошівка, Юрчиха ( 

далі – села та відповідні населені пункти), всіма органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами 

самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та 

особами без громадянства. 

       Визначення проблеми – на сьогоднішній день, діючі Правила 

благоустрою території міста Кам’янка не відповідають вимогам чинних 

нормативно-правових актів, а тому не можуть об’єктивно, за допомогою 

сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері 

благоустрою. 

       Загальна проблема підтримки благоустрою на території Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади, поліпшення її санітарного стану є 

актуальною. Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі 

проблеми як: 



- відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та 

фізичних осіб у сфері благоустрою; 

- неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою; 

- наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів 

на прибудинковій території, території житлової та громадської забудови; 

- відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих 

побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях; 

- самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень; 

-невиконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та 

інших ремонтних робіт. 

Зазначені проблеми негативно впливають насамперед на громадян, не 

забезпечують сприятливий для життєдіяльності простір, у тому числі захист 

навколишнього середовища, належний санітарний стан. 

Негативний вплив зазначених проблем мають також суб'єкти 

господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості 

ефективно здійснювати господарську діяльність. 

Вирішення даних проблем за допомогою ринкових механізмів є 

можливим тому що: 

- діючі нормативно-правові акти регулюють відносини у сфері благоустрою 

таким чином, щоб забезпечити належне санітарне утримання території. 

 

2. Визначення цілей державного регулювання 
Мета -  створення умов захисту і відновлення сприятливого для 

життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, 

захисту довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату, зниження 

рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території 

населених пунктів, охорону об’єктів благоустрою, виконання вимог Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної 

бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, 

врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія 

регуляторного акта. 

 

3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є: 

3.1. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, 

спрямованих на утримання території в належному санітарному стані. 

3.2. Прийняття рішення Кам’янської міської ради «Про затвердження Правил 

благоустрою м. Кам’янка та населених пунктів що входять до Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади».  

 

Альтернатива 1. Визнати чинність рішення VI сесії Кам’янської міської ради 

V скликання від 29.08.2006 року № 6-1/У «Правила благоустрою міста». 

Дана альтернатива не прийнятна через те, що зазначені правила не 

відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть 

за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, 

забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян населених пунктів 

Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади. 



Альтернатива 2. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного 

виконання дій, спрямованих на утримання населених пунктів в належному 

санітарному стані, збереження елементів благоустрою. 

Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує 

постійне докладання зусиль до збереження благоустрою населених пунктів, 

оскільки такі дії можуть здійснюватися виключно на добровільній основі. Дія 

такого способу є неефективною. 

Альтернатива 3. Прийняття рішення Кам’янської міської ради «Про 

затвердження Правил благоустрою м. Кам’янка та населених пунктів що 

входять до Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади». 

Затвердження Правил в новій редакції забезпечить: 

– дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого 

самоврядування правил благоустрою території; 

– чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою; 

– розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, 

населенням та органом місцевого самоврядування; 

– наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту в новій 

редакції, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою 

Кам’янської міської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні 

та організаційні засади благоустрою населених пунктів Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади і спрямований на створення сприятливих 

умов для життєдіяльності людини; 

 дає змогу ширшого застосування статті 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КупАП). 

      Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження «Правил 

благоустрою м. Кам’янка та населених пунктів що входять до Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади» в новій редакції як нормативно-

правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства. 

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем,   і 

відповідні заходи. 
       Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується 

застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів. 

      За загальними правилами, встановленими Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів 

благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах 

інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач. 

    Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, 

спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта 

благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у 

встановленому порядку ділянки території у визначених межах зон 

відповідальності, а також можуть на умовах договору, укладеного з 

балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними 

території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об’єкта 

благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає 

власник об’єкта благоустрою. 



      Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та 

організаціями і громадянами що до організації утримання належних їм, 

закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному 

станібазується на принципі, коли кожна особа зобов’язана утримувати у 

належному стані територію, право користування якої їй надано законним 

порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності. Утримання 

може здійснюватися спільно на підставі договору. 

        На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню 

тротуарів та територій, прилеглих до об’єктів благоустрою, торгівлі, 

ресторанного господарства. 

      Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення певних дій, 

що негативно впливають на благоустрій населених пунктів Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади: 

 - виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання 

передбачена законом; 

-  вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і 

споруд; 

- самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати 

газони, самовільно знищувати дерева, кущі тощо; 

- вивозити та/або звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, 

гілки, деревину, листя   та влаштовувати звалища; 

- складувати та зберігати будівельні матеріали (щебень, глину, пісок, шифер, 

цеглу, блоки, лісоматеріали, дрова, тощо) за межами будівельних 

майданчиків; 

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, 

павільйони, кіоски тощо; 

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати   тварин у не відведених для 

цього місцях, залишати на об’єктах   благоустрою та їх елементах фекалії 

тварин; 

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, 

механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення 

негайного ремонту при аварійній зупинці); 

- самовільно підключатися до мереж водопостачання та зливної каналізації; 

- вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, 

пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів 

благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії 

заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження; 

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на 

це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного 

середовища; 

- здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному 

ходу; 



- забороняється прив’язування великої рогатої худоби в місцях проходження 

тротуарів, доріг, в парках, місцях загального користування та на території 

інших громадських місць, біля кладовищ, магазинів, пам’ятників; 

- забороняється складування та розміщення скирд соломи на території 

прилеглій та поблизу дошкільних, загальноосвітніх   навчальних закладів, 

закладів культури, охорони здоров’я, організацій, установ, підприємств, 

що   діють на території м. Кам’янка та населених пунктів, що відносяться до 

Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади. 

          За порушення Правил благоустрою винні особи притягатимуться до 

відповідальності, встановленої КУпАП, відшкодовуватимуть збитки та суми 

заподіяної шкоди у   порядку та в розмірі, які визначаються 

чинним   законодавством України. 

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акту. 
        Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі 

добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог. 

       Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта можуть бути наступні: 

 відповідальне становлення юридичних та фізичних осіб до збереження 

об'єктів та елементів благоустрою; 

 здійснення   будь-якої діяльності з додержанням санітарних   та будівельних 

норм і правил; 

негативні: 

 не  здійснення обов'язку власника  (балансоутримувача)  по утриманню 

об'єктів благоустрою у належному санітарно-технічному стані; 

 відсутність  коштів  для   фінансування  робіт  по  утриманню  та відновленню 

об'єктів та елементів благоустрою. 

      На сьогоднішній день становлення до питань збереження та відновлення 

благоустрою з боку юридичних та фізичних осіб є відповідальним, однак 

недостатнє фінансування не забезпечує належного рівня утримання території 

населених пунктів Кам’янської об’єднаної територіальної громади. 

    На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб 

покладається вчинення дій, пов'язаних з утриманням та охороною об'єктів та 

елементів благоустрою, які є в комунальній власності, а саме: здійснення 

постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягнення до 

відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою. 

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта. 

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта 

відносяться: 

 упорядкування відносин між суб’єктами міської та селищної громади та 

окремими громадянами у сфері благоустрою; 

 створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, 

суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері 



благоустрою населених пунктів Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

 ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою, 

зелених насаджень; 

 покращення санітарного стану населених пунктів Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

 покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних 

ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, 

рекламоносіїв, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих 

архітектурних форм; 

 користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та 

технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів 

благоустрою загального користування; 

 більш ефективна робота комунальних служб; 

 дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього 

природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими 

відходами, покращення мікроклімату; 

 покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану населених 

пунктів Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади; 

 створення умов сталого розвитку населених пунктів Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громади;  

 додаткові находження в міський бюджет коштів від фінансових санкцій за 

порушення правил благоустрою. 

      До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна 

віднести необхідність витрачання суб’єктами господарювання та населення 

коштів: 

 на оплату вивезення твердих побутових та рідких відходів у санкціоновані 

місця; 

 витрати на утримання в належному санітарному стані власних або 

орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, 

будівель тощо; 

 підтримання у належному санітарному стані територій. 

     Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості та беручи до 

уваги, що життєдіяльність людей обов’язково пов’язана з утворенням значної 

кількості твердих побутових відходів, і враховуючи, що вивезення сміття з 

несанкціонованих сміттєзвалищ потребує витрачання значно більших коштів 

громади, покладання обов’язків зі сплати вивезення твердих побутових 

відходів на громадян та юридичних осіб є доцільним. 

        У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не 

потребує ускладнень. 

        Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. 

Суб’єкти господарювання, громадяни, в межах чинного законодавства, будуть 

самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарному стані власних 

або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених 

насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами. 

 



7. Строк дії регуляторного акту 

          Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на 

невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території м. 

Кам’янка та населених пунктів, що входять до Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади, а саме: села Тимошівка, Юрчиха. 

    Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 

довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до 

нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його 

результативності. 

         При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на 

дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись 

відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта 

відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству. 

 

8. Показники результативності регуляторного акта 

8.1. Кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до 

кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП. 

8.2. Кількість несанкціонованих звалищ сміття. 

8.3. Об’єми зібраних та вивезених твердих побутових відходів. 

8.4. Кількість заключених договорів на вивіз ТПВ; 

8.5. Розміри витрачених коштів на утримання об'єктів благоустрою 

комунальним підприємством та підприємствами за рахунок коштів місцевого 

бюджету та за власний рахунок. 

8.6. Розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які 

погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання 

підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій. 

8.7. Розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням Правил 

благоустрою. 

      Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з 

виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному 

санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель 

та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір 

сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати 

послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття, здійснення 

протиожеледних заходів. 

Передбачається високий рівень проінформованості суб'єктів господарювання 

та фізичнихосіб з основних положень акту. 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде 

здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового 

акта. 
      Стосовно регуляторного акту буде проведено базове відстеження 

результативності дії акту   з метою оцінки стану суспільних відносин, на 

врегулювання яких спрямована дія акта. 

       Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження 

результативності   регуляторного акту. 



     Періодичне відстеження має бути здійснено раз на три роки після 

повторного відстеження за кількісними та якісними показниками та 

порівнюватися з показниками встановленими під час повторного відстеження. 

      На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту 

буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, 

необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання 

регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             А.М. Плєшкань 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
Проект рішення Кам’янської міської ради 



«Про затвердження Правил благоустрою м. Кам’янка та населених 

пунктів що входять до Кам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади» 
  

Виконавець заходів відстеження – виконавчий комітет Кам’янської міської 

ради 

  

Цілі прийняття акта 
Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

-  удосконалити правове регулювання господарських відносин між органами 

місцевої влади та суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними 

особами); 

-  визначити відстань території прилеглої до підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності для прибирання суб’єктами 

господарювання та фізичними особами; 

-  посилення та здійснення контролю за дотриманням заходів з благоустрою і 

забезпечення санітарної чистоти і порядку в місті та населених пунктах що 

входять до Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади; 

- забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини та реалізації 

прав громадян і суб’єктів господарювання у сфері благоустрою міста та 

населених пунктах що входять до ОТГ; 

-  встановлення чітких правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у 

сфері благоустрою; 

- забезпечити покращення громадського порядку на території міста та 

населених пунктах що входять до Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

  
Строк виконання заходів з відстеження– 15 днів (23.03.18 –06.04.18 рр.) 

  
Тип відстеження заходів– базове. 

  
Заходи які були виконані з відстеження результативності- вивчення 

чинного законодавства : Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про відходи» та інших документів 

чинного законодавства України. 

  

Метод відстеження результативності – аналіз відповідно до статистичних 

даних. 

  

Аналіз отримання значень показників результативності 
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

виконавчим комітетом Кам’янської міської ради. 

  

Висновки та рекомендації 



  

Прийняття рішення Кам’янською міською радою «Про затвердження Правил 

благоустрою м. Кам’янка та населених пунктів що входять до Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади» надасть можливість приймати 

необхідні міри (передбачені законодавством) до громадян та суб’єктів 

підприємництва, які порушують Правила благоустрою, не здійснюють 

наведення та підтримку чистоти і порядку на своїй та прилеглій території. 

З прийняттям даного регуляторного акта будуть врегульовані права та 

обов’язки суб’єктів господарювання у сфері благоустрою, норми та правила 

поведінки, що надасть можливість забезпечити належним чином утримання 

об’єктів та елементів благоустрою у належному санітарному стані. 

Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного 

відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог ЗУ «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

  

  

Секретар міської ради                                                           А.М. Плєшкань 

  
 

 

 

  

 


