УКРАЇНА
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
___________________ сесії
_____________ скликання
від «__»_____________ 2019 року

№ ____
м. Олександрія

Про внесення змін до рішення міської ради
06.06.2012 № 623 «Про затвердження Правил
благоустрою та санітарного утримання території м.
Олександрії, селищ Димитрове, Пантаївка, сіл
Звенигородка, Марто-Іванівка»
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рішення виконавчого комітету міської ради від 01.07.2019 № 414 «Про внесення змін до рішення
міської ради 06.06.2012 № 623 «Про затвердження Правил благоустрою та санітарного утримання
території м. Олександрії, селищ Димитрове, Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-Іванівка» та
висновки постійних комісій міської ради, у зв’язку із службовою необхідністю та з метою
забезпечення дотримання виконання Правил благоустрою
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни до рішення міської ради від 06.06.2012 № 623 «Про затвердження Правил
благоустрою та санітарного утримання території м. Олександрії, селищ Димитрове, Пантаївка, сіл
Звенигородка, Марто-Іванівка», а саме:
розділ 2 «Благоустрій та утримання територій об’єктів благоустрою» доповнити наступними
підпунктами: 2.27. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької
діяльності, які здійснюють свою діяльність в сфері ритуальних послуг зобов’язані забезпечувати
облаштування місць поховань без використання огорож та столів;
пункт 3.11, розділу 3 «Організація утримання зелених насаджень на території міста» доповнити
наступними пунктами: 3.11.49. - використовувати, розміщати, покладати на територіях міських кладовищ
продукції з синтетичних полімерів; 3.11.50. - висаджувати дерева на територіях міських кладовищ;
розділ 8 «Прибирання міських територій у зимовий період» викласти у новій редакції згідно з
додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та раціонального
використання природних ресурсів та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Некрасова А. В.

Міський голова

С. ЦАПЮК
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Додаток
до рішення міської ради
від __ липня 2019 року № ___

8. Прибирання та утримання міських територій у зимовий та літній періоди
8.1. Зимове прибирання проїзної частини доріг, вулиць і проїздів здійснюється відповідно
до вимог дійсних Правил.
8.2. Прибирання і вивіз снігу з доріг, тротуарів проводиться силами підприємств,
відповідальних за очищення від снігу або за якими закріплена дана територія.
8.3. Період зимового прибирання встановлюється з 15 листопада по 15 квітня. У випадку
різкої зміни погодних умов, терміни початку і закінчення зимового прибирання можуть
корегуватися управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради.
8.4. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюється
балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року. До цього часу в місті
повинні бути завершені роботи по підготовці місць для приймання снігу (снігозвалища).
Території розміщення звалищ снігу в обов’язковому порядку повинні бути погоджені з
управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради,
комунальним підприємством «Муніципальна безпека міської ради» і державним управлінням
охорони навколишнього природного середовища.
Організації, що відповідають за прибирання міських територій, у термін до 1 листопада
повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних
матеріалів.
8.5. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах й інших зелених зонах
допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на заздалегідь
підготовлені для цих цілей майданчики, за умови схоронності зелених насаджень і забезпечення
відтоку талих вод.
8.6. Малі архітектурні форми, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них
повинні бути очищені від снігу і ожеледі.
8.7. Технологія і режими провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і
дворових територій повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і пішоходів незалежно
від погодних умов.
8.8. Обробка проїзної частини міських доріг, усередині дворових асфальтових покрить,
зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з
початком снігопаду.
8.9. У випадку одержання від метеорологічної служби міста завчасного попередження про
загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїзної частини підйомів, спусків доріг, естакад,
мостових споруджень здійснюється до початку випадання опадів.
8.10. Усі машини, що знаходяться в цілодобовому чергуванні по боротьбі з ожеледицею та
сніговими заносами, починають свою роботу за вказівкою відповідального чергового
підприємства, із записом маршруту до дорожнього листа і журналу посипань.
8.11. Забороняється:
- переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок
квартальних проїздів, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних
майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;
- застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадкових
майданчиках зупинок міського пасажирського транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших
пішохідних і зелених зонах;
- перекидати і збирати забруднений і засолений сніг, а також відкол льоду на газони,
квітники й інші зелені насадження.
8.12. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і магістралей відносяться:
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- згрібання і підмітання снігу;
- обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;
- формування сніжного валу для наступного вивозу.
До операцій другої черги відносяться:
- видалення снігу (вивіз);
- сколювання льоду і видалення сніжно-крижаних утворень.
8.13. Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого
снігу на дорожній полотнині 2,5-3 см, що відповідає 5 см свіжого неущільненого снігу.
8.14. У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки
для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, естакади, перехрестя вулиць, зупинки
громадського транспорту і т.д. Перелік ділянок і вулиць, що потребують першочергової обробки
протиожеледними матеріалами, встановлює управління житлово-комунального господарства,
архітектури та містобудування міської ради.
8.15. Вивіз снігу здійснюється в першу чергу від зупинок міського і пасажирського
транспорту, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування.
Остаточне вивезення снігу здійснюється по закінченні першочергового вивозу. Перелік об’єктів
першочергового вивозу затверджується управлінням житлово-комунального господарства,
архітектури та містобудування міської ради, за погодженням міського голови, або першого
заступника.
8.16. Вивіз снігу з вулиць повинен здійснюватися на спеціальні майданчики, підготовлені і
погоджені заздалегідь. Місця тимчасового складування снігу після сніготанення повинні бути
очищені й упорядковані.
8.17. При утворенні льоду на дорогах і тротуарах у зимовий період у результаті течії
відповідальність за очищення від льоду несуть підприємства, установи, організації, на балансі
яких знаходяться комунікаційні мережі.
8.18. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до
асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка піском або граншлаком фракції до 5 мм.
8.19. Сніг, зібраний із дворових територій і внутрішньоквартальних проїздів, дозволяється
складувати на території дворів у місцях, що не перешкоджають вільному проїздові транспорту і
рухові пішоходів. Не допускається ушкодження зелених насаджень при складуванні снігу.
Складування снігу на прибудинкових територіях повинно передбачати відведення талих вод.
8.20. Роботи з утримання вулиць та доріг у літній період поділити на підмітання, регулярне
вологе прибирання асфальтових покриттів у теплу та спекотну погоду та миття.
8.21. Підмітання дорожнього покриття слід здійснювати при природному освітленні, але не
раніше 7 і не пізніше ніж о 23 годині, за умови висихання покриття, зволоження якого могло
статися внаслідок дощу або миття.
8.22. Проїзну частину вулиць та доріг з інтенсивністю руху транспортних засобів понад 60
автомобілів за годину підмітають тільки у лотках, посередині (якщо вона має шість і більше смуг
руху) і у резервних зонах на площах і майданах. За всією шириною підмітають решту вулиць та
доріг, а також внутрішньоквартальні проїзди, місця вуличної стоянки автомобілів, тротуари,
пішохідні вулиці та доріжки (алеї), проїзди по пішохідних та житлових зонах.
8.23. Проїзну частину вулиць та доріг з одностороннім рухом, середину проїзної частини
вулиць з трьома або більше смугами у кожному напрямку, смуги, на яких передбачено
реверсивний рух, резервні зони на площах і майданах прибирають підмітально-прибиральними
машинами, які обладнані двома лотковими щітками (за наявності).
8.24. Витрати води під час знепилювання зони роботи підбирача підмітально-прибиральної
машини мають становити 0,02 - 0,025 літра на квадратний метр залежно від рівня засміченості
дорожнього покриття. Для вологого сміття витрати води можуть бути зменшені.
8.27. Миття внутрішньоквартальних проїздів, місць вуличної стоянки автомобілів,
тротуарів, пішохідних вулиць та доріжок (алей), проїздів по пішохідних та житлових зонах,
велосипедних доріжок слід здійснювати при природному освітленні, але не раніше 7 і не пізніше
23 години.
8.28. Під час миття витрати води повинні становити:
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а) для покриття проїзної частини - 0,9 - 1,5 літра на квадратний метр;
б) для покриття тротуарів - 0,6 - 1,1 літра на квадратний метр;
в) для лотків - 1,6 - 2,0 літра на квадратний метр.
8.29. Під час миття лотка проїзної частини заборонено викидання водяним струменем
забруднень на тротуар або зелені насадження.
8.30. Механізоване миття тротуарів проводять тільки у випадках, коли вони межують з
проїзною частиною і вода потрапляє у лоток, при цьому лунки дерев обладнані поребриком, який
виступає на висоту не менше ніж 7 см над поверхнею покриття тротуару. Не проводять миття
тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів, які не обладнані поребриком або бордюром, а також
покриття тротуарів із плит та плиток без заповнених стиків.
8.31. Забороняється мити покриття вулиць, доріг, внутрішньоквартальних проїздів,
тротуарів, доріжок, майданчиків, якщо температура повітря становить 0 град.C і нижче.
8.32. На вулицях та дорогах, де тротуари межують з проїзною частиною, спочатку
проводять прибирання або миття тротуарів, а потім проїзної частини. Недоступні для
прибиральних машин місця на тротуарах та внутрішньоквартальних проїздах прибирають вручну.
8.33. Під час очищення лотків від залишків протиожеледних матеріалів (далі - ПОМ) та
ґрунтових наносів вручну їх збирають на краю тротуару для подальшого навантаження (вручну чи
навантажувачем) на самоскиди.
8.34. У період листопаду, якщо покриття вулиць та доріг, тротуари покриті листям,
механізоване миття не проводять. Листя прибирають із застосуванням вакуумної підмітальноприбиральної машини або вручну.
8.35. Восени листя прибирають підмітально-прибиральними машинами, а з
важкодоступних місць - вручну.

Секретар міської ради

О. БОГОЯВЛЕНСЬКА

