
Е ксперmнuй в uсново к JYb 2
вiDповidальноt Kotyticii - посmiйноt lепуmаmськоt Kolvticit з пumань хIсumлово-
коrиунальноzQ zоспоdарсmва, блаzоусmрою |па наOзвuчайнtlх сumуацiй

Вuшневоt лцiськоi рtl\u dля прuйняmmя вiOповiOноео рiшення lц0l0

ре?уляmорноzо вплuву проекmу реzуляmорноlо акmа кПро заmверlilСенНя
Правuл блаzоусmрOю mерumорit lwicma Вuашеве>

Вiдповiдальна комiоiя - постiйна депутатська комiсiя з питань житлово-
комунального господарства, бпагоустрою та надзвичайних ситуацiй ВитшневоТ

MicbKoi ради (далi - постiйна депутатська комiсiя), керуючись Законом УкраТни
<Про засади державноi регуляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiялъностi>,
розглянула проект рiшення Вишневоi MicbKoi ради <Про затвердження Правил
благоустрою територii MicTa Вишневе> i встановила наступне.

Вiдповiдальним за розроблення вказаного проекту е вiддiл обслуговування
}китлового фонду, комунального господарства, облiку, розподiлу житловоi площi,
приватизацii житла та з питань надзвичайних ситуацiй Виконавчого KoMiTeTy
ВишневоТ MicbKoi ради.

Проект рiшення пiдготовлено з метою удосконалення гIорядку благоустрою
та утримання об'ектiв благоустроrо на територii MicTa вiдповiдно до Закону
Украiни <Про благоустрiй населених пунктiв> та наказу MiHioTepoTBa

регiонального розвитку, будiвництва та житJIово-комунального господарства
Украiни <Про затвердження Типових правил благоустрою територii населеного
пункту).

I,Розzляd пропозuцiй mа заувансень, якi наliйLuлu:

1.1. КП <<Управпiння мiським господарством>> Вишневоi MicbKoi ради Кисво-
Святошинського району КиТвськоi областi. (!оdаmок Np] на 3 apKyulax)

1 . 2. Пропозицii щодо удосконалення проекту регуляторного акту,Щержавна

реryляторна служба Украiни. (!оdаmак ]Ф2 на 4 аркушах)

2, Вuсновкu Kotпicii tцоOо врахування наdанuх

пропозuцiй mа заува}tсень зziано п.7,

2.1. Пропозицii КП (УКГ>. Експертна комiсiя вважае за доцiлъне врахувати:

- додаток до роздiлу II наступного тексту: мiсця для органiзацii ярмаркiв та
майданчики для сезонноi торгiвлi, зобов'язанi: забезпечити належне утримання
мiсць, у тому числi caHiTapHe очищення, укласти договiр на вивезення побутових
вiдходiв з вiдповiдними службами м. Вишневе, вiдповiдно до затверджених норм
надання послуг з вивезення побутових вiдходiв, встановити урни для збирання
побутових вiдходiв та смiття , забезпечити збереження Bcix елементiв
благоустрою на данiй територii;

- до п. 34 внести додатковi пропозицii, що пiд час здiйснення сезонноi
торгiвлi, святковоi виiзноi торгiвлi, наданнi послуг у сферi розваг, проведеннi
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ярмаркiв, а саме суб'екти господарIовання зобов'язанi

дотримуватисъ вимог Законiв УкраТни <Про благоустрiй населених ПУНКТiВ>>,

кПро захист прав спOживачiв>, к Про забезпечення санiтарнOГo Та еПiДеМiЧНОГО

благополуччя насепення>>, <<Про ocHoBHi принципи та вимоги до безпечНОСТi Та

якостi харчових продуктiв) , (( Про дороtкнiй рую), llостанов Itабiнету MiHicTpiB
вiд 15.0б.2006 Ng833 кПро затвердження порядку провадження торговепьноi

дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих ToBapiB>>,

вiд 10.10.2001 р. МlЗ05 оПро Правила дорожнъого руху>> , вiд 30.03.1994 Jф 198

кПро затвердження единих правил ремонту i утримання автомобiлъних дорiг ,

вулиць, залlзничних пер9lздlв, правил користування ними та охорони)>, ВlД

26,10.Za11 к 1107 кПро затвердження Порядку видачi дозволiв на виконання робiт
пiдвищеноi небезпеки та на експлуатацiю ( застосування) машин, механiзмiв,

устаткування пiдвищеноТ небезпеки)), наказу MiHicTepcTBa зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi УкраiЪи вiд 08.07.1996 р. JtГчЗ69 <Про затвердження Правил

роботи дрiбно роздрiбноi торговельноi мережi> . Забороняетъоя розмiщення
об'ектiв сезонноТ , святковоi, виiЪноi торгiвлi з надання послуг у сферi розваг, пiд
час проведення ярмаркiв на облаштованих газонах, квiтниках та навпроТи
пiшохiдних переходiв. Об'екти сезонноi святковоi виiЪноi торгiвлi, за надання

послуг у сферi розваг, пiд час проведення ярмаркiв повиннi мати належний
естетичний вигляд, вiдповiдати вимогам чинного законодавства УкраТни ЩоДО

дотримання санiтарного стану, охорони працi, технiки безпеки;

- до роздiлу III в п.1 було замiнено слово (можутъ < на <<зобов'язанi>>, в п,2
також було додано текст IIро визначення меж утримання територiй , прилеглих До
територii пiдприемств, установ, органiзацiй, здiйснюетьоя вiдповiдно до роздiлУ
VIII Правиш;

- в роздiпi IX в п.8.7 в останнъому реченнi було змiнено слово (порушення)) на
(порушенням). Також в цьому роздiлi в п.16 було доповнено речення кТакож
складастъся протокол за порушення цих Правил ( згiдно ст. !52 Кодексу Украiни
кГIро адмiнiстративнi правопорушеннп) ;

_ в роздiлi XIII в п. б.4. видiлили слово кпрацiвникiв мiлiцii> та записаIIи
кпрацiвникiв Нацiональноi полiцii>;

- в роздiлi ХИ в п. 3 було змiнено слово < у сферi)) на слово <в галузi>>;

_ в роздiлi ХVII п. 1.3З пiсля слiв <незаконне знищення> було доданi слова ((та

IIошкодх(ення)).

2.2. Висновки Щержавноi регуляторноi служби Украiни стосоRно прошозицii щодо
удQсконалення проекту регуляторного акту :

- у п. 2 роздiлу I проекту привели у вiдповiднiстъ до вимог Правил та
виключили визначення, якi не стосуютъся правиJI благоустрою, а саме
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<безпритулънi тварини>), ((вупично- дорожня мережа), <<зовнiшнll рекЛаМа)),
((маJIа apxiTeKTypHa форма), ((тимчасова споруда), а також в п.5,6 , якi не

F .rr1
передOаченl l иповими правипами.

-п.27 роздiлу II проекту Правил змiнили посилання на чиннi нормативно-
правовi акти, а саме на ЩСТУ Б.В.2.З-25:2009 <Огородження дорожне тросового
типу. Загальнi технiчнi умови>> та ЩСТУ 875I:20I] кБезпека дорожнъого руху.
Огородження дорожнi i напрямленi пристроi. Правила використання. Загальнi
технiчнi вимоги).

-п.1 в роздiлi ХII проекту Правил змiнили посилання на вiдповiднi ДБН
Правил утримання жилих будинкiв та гrрибудинкових територiй, затверджених
наказом Щержавного KoMiTeTy Украiни з питанъ житлово-комунального
господарства вiд 17 травня 2005 року Jф7б, зареестрованих у MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 25 серпня 2005 року за Jф 927l||207.

Для визначення прибудинкових територiй багатоквартирних будинкiв
застосовуеться Нацiоналъний стандарт Украiни ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013
<Настанова щодо розподiлу територiй мiкрорайонiв (кварталiв) для визначення
прибудинкових територiй багатоквартирноi забудови>>, затверджений наказом
IvIiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунаJIъного
господарства УкраiЪи вiд 26 лютого 2а14 року Ns 5б.

-враховуючи Типовi гrравила, з атвердженi MiHi стерств ом регi онального

розвитку, будiвництва та житлово-комунаJIьного госIтодарства УкраiЪи Наказом
JЮ 3 10 вiд 27 .||.2017 року та зауваження ,Щержавноi регуляторноi служби УкраiЪи
були виключенi з Правил роздiли VII < ОбмеженнlI при використаннi об'ектiв
благоустрою)>, роздiл Х кПорядок звiльнення земелъних дiлянок, що зайнятi без

правових пiдстав та демонтаж тимчасових споруд, малих архiтектурних форм та
об'ектiв зовнiшнъоi реклами>, роздiл XIII кРозмiщення зовнiшньоi реклами у
MicTi Вишневе>>, роздiл XIV <Порядок отримання дозволiв на порушення об'ектiв
благоустрою при виконаннi робiт на територii MicTa Вишневе>, роздiл ХV
<Порядок проведення державних та недержавних загаIIьномiських заходiв>>.

- роздiли IX та XI проекту Правил привели у вiдповiднiстъ до вимог роздiлiв
YIII та IX Правип та виключипи пункти, якi не передбаченi зазначеними

роздiлами. В роздiлi IX проекту Правил було допрацъовано та приведено у
вiдповiднiсть п.6.1 та п.15. В роздiлi XI до п.1 були включенi норми ДБН Б.2.2-
|2:2at9 <<Планування та забудова територiТ>. В роздiпах VIII та IX Правил були
виключенi пункти , якi не передбаченi зазначеними роздiлами.

-по роздiлу IX п. 16, роздiл XIV п. 10 пропозицii до змiн в Правилах проекту
було вiдхиллено.

Екопертна комiсiя - постiйна депутатська KoMiciI з питань житлово-
комунаJIьного го сподар ства, благоустр ою та надзвичайних ситуацiй Вишневоi
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MicbKoi ради розглянули пропозицii та зауваження , якi надiйшли вiд КП <

Управлiння мiським господарством) ВишневоТ MicbKoi ради Киево-

Святошинсъкого району Киiвськоi областi та (Деря{авнOi регупяТOрнОi СЛУЖбИ

Украiни>> ,вважае за доцiльно викласти проект Правил благоустрою територii
MicTa Вишневе в новiй редакцiI та винести на розгляд черговоi сесiI Вишневоi
мiсъкоi Ради.

Секретар постiйноi професiйноi
депутатеькоi KoMicii з питань
житлово-комунального
господарства, благоустрою
та надзвичайних сиryацiй

Ткачов о.В.


