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БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект 6

VI скликання

______________ сесія
РІШЕННЯ
_________________ 2014 р.

№ ___

Про внесення змін до Правил благоустрою,
забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в
громадських місцях міста Бердянська в новій редакції,
затверджених рішенням двадцять п'ятої (позачергової)
сесії Бердянської міської ради VI cкликання
від 30.05.2012 № 5
Керуючись п.24 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Законами України „Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про
регулювання містобудівної діяльності” та згідно зі ст.ст. 25, 72 Статуту
територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення сесії Бердянської міської ради від 30.05.2012
№ 5 „Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та
додержання тиші в громадських місцях міста Бердянська в новій редакції”
затверджених рішенням сесії Бердянської міської ради від 30.05.2012 № 5, а
саме:
1.1. Внести зміни до розділу 2, а саме: замість пункту “2.6.7.” читати
“2.6.5”.
1.2. Пункт 2.5.3. викласти в наступній редакції: “Вивозити і звалювати
будівельне сміття, траву, гілки, деревину, листя, сніг, зливати рідкі відходи та
помиї тощо в не відведені для цього місця”.
1.3. Пункт 2.5.16. викласти у наступній редакції:
“Розміщувати пересувні та стаціонарні тимчасові споруди соціальнокультурного, побутового, торговельного та іншого призначення, пунктів з
надання послуг та атракціонів на території міста з порушенням „Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”,
затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244”.
1.4. Пункт 2.5.17. доповнити новим абзацем: “заборонити розміщення
атракціонів з гучним шумовим провадженням типу “кувалда, аерохокей”

поблизу житлових будинків у центральній частині міста Бердянська з метою
захисту населення від шкідливого впливу шуму.
Заборонити розміщення атракціонів “батут” без належних документів,
сертифікату відповідності до норм безпеки експлуатування.
Обов’язкове розміщення штендерів на атракціонах дитячі машинки де має
бути зазначено дані ФОП, кількість машинок та сертифікат їх якості.”
1.5. Внести зміни до розділу 9.3, а саме: замість пункту “9.3.3.2” читати
“9.3.2.2.”, пункту “9.3.4.” читати “9.3.3.”, пункту “9.3.5.” читати “9.3.4.”
1.6. Пункт 9.2.6. викласти в наступній редакції: “У випадку, якщо власник
або особа, що претендує на тимчасову споруду не проводить ніяких дій по
звільненню самовільно зайнятої земельної ділянки Бердянська міська рада
проводить демонтаж ТС згідно розділу 9.3”.
1.7. Пункт 9.3.2. викласти в наступній редакції: “У випадку, якщо власник
тимчасової споруди не встановлений, або самостійно не демонтує самовільно
встановлену тимчасову споруду і виконані всі дії передбачені пунктом 9.2.
даного Положення, демонтаж проводиться в наступному порядку:“
2. Затвердити Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та
додержання тиші в громадських місцях міста Бердянська в новій редакції
(додаються).
3. Прес-службі виконавчого комітету Бердянської міської ради
(Іщук
П.В.) оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової
інформації в десятиденний термін з дня його прийняття.
4. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свідло О.П. .
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту
та зв’язку (Бокач В.В.), постійну комісію з питань архітектури, містобудування
та регулювання земельних відносин (Марченко К.В.), постійну комісію з питань
реалізації державної регуляторної політики та підприємницької діяльності
(Зінчук Ю.В), постійну комісію з питань екології та раціонального природовикористання (Бабанін О.О.).

Міський голова

О.А.Бакай

