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Депутатам міської ради

На виконання протокольного доручення №3 міської ради від 25.04.2019 
року «Про затвердження Правил благоустрою території міста Первомайська» 
щодо розробки реєстру договорів з суб’єктами господарської діяльності з 
метою зобов’язання їх утримувати в належному санітарному стані прилеглі 
території, управлінням житлово-комунального господарства міської ради 
надано наступні роз’яснення.

Законодавчі та нормативні документи сфери благоустрою територій та 
комунального обслуговування, Правила благоустрою території міста 
Первомайська зобов’язують власників або користувачів земельних ділянок, 
будівель, споруд, малих архітектурних форм; власників засобів і обладнання 
зовнішнього освітлення та зовніш ньої реклами; операторів послуг з утримання 
майданчиків для платного паркування; та інших об’єктів, які розташовані на 
території об’єкта благоустрою відповідно до містобудівної документації, 
забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку території 
без укладання договору: статті 15-18, 24 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів»; пункт 2.4 Наказу державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154; пункт 25 Єдиних 
правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, правил користування ними та охорони; абзац 3 пункту 24 Правил 
паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1342; пункт 3.2 Наказу 
М іністерства охорони здоров’я від 17.03.2011 №145 «Про затвердження 
Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць». 
Правила благоустрою розроблені з урахуванням вимог перелічених 
нормативних документів. У додатку до Правил благоустрою території міста 
Первомайська визначені межі утримання прилеглих територій підприємств, 
установ, організацій. Дану територію необхідно утримувати в належному 
санітарному стані, що і вимагають норми законодавства.
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Виконання державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою 
населених пунктів, Правил благоустрою території міста Первомайська не 
потребує укладання договору на утримання в належному санітарному стані 
наданої у власність або користування земельної ділянки та визначеної 
Правилами благоустрою прилеглої території. Порушення державних 
стандартів, норм та правил у сфері благоустрою населених пунктів, Правил 
благоустрою території міста Первомайська тягне за собою адміністративну 
відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.

Відповідно до законодавства сфери благоустрою населених пунктів 
власники тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення, розташ ованої на території об’єкта 
благоустрою комунальної власності, також, можуть на умовах договору, 
укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої 
закріпленої за ними території або брати пайову участь в утриманні цього 
об’єкта благоустрою.
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