
                                                                                      
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 
Від   24 червня  2016 року                                                                            № 11/14 - 16 

м. Бурштин 

 

 

 

Про дотримання Правил благоустрою  

на території міста Бурштин і села Вигівка,  

забезпечення чистоти та належного санітарного стану 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши інформацію виконавчого органу міської ради, врахувавши рекомендації 

постійної комісії ради з питань будівництва, архітектури та ЖКГ, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Інформацію Про дотримання Правил благоустрою на території міста Бурштин 

і села Вигівка, забезпечення чистоти та належного санітарного стану згідно додатку взяти 

до відома. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову постійної комісії 

ради з питань будівництва, архітектури та ЖКГ Т. Попика та першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                   Роксолана Джура 

 



Додаток 1 

                                                                                                                 до рішення  міської ради  

                                                                                              від 24.06.2016 № 11/14-16 

 

 

Інформація про дотримання Правил благоустрою на території міста Бурштин і села 

Вигівка, забезпечення чистоти та належного санітарного стану 

(протягом ІІІ кварталу 2015 року-І кварталу 2016 року). 

 

Правила благоустрою і утримання території міста Бурштин і села Вигівка 

регламентують обов’язки громадян у сфері благоустрою, а також обов’язки житлово-

експлуатаційних організацій, підприємств та власників щодо належного утримання 

закріплених за ними територій і є обов’язковими до виконання всіма підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від підпорядкованості і форм власності та 

фізичними особами. 

Основним завданням Правил є їх спрямування на: 

1. Розроблення та здійснення ефективних, комплексних заходів з утримання 

території міста Бурштин і села Вигівка у належному стані, її санітарного очищення, 

збереження природних ресурсів. 

2. Організацію належного утримання,  раціональне використання територій міста 

Бурштин та села Вигівка. 

3. Забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. 

4. Забезпечення постійного контролю за виконанням Правил благоустрою. 

Бурштинською міською радою постійно організовуються заходи з прибирання 

території міста із залученням жителів, працівників підприємств, установ, організацій, 

торгових та навчальних закладів, а також вживаються всі заходи щодо забезпечення  

санітарного очищення та озеленення на території міста Бурштин і села Вигівка. 

Проводиться роз’яснювальна робота з жителями міста щодо приведення вулиць та 

прибудинкових територій до належного санітарного стану.  

З метою контролю за належним утриманням благоустрою міста та прибудинкової 

території, розпорядженням міського голови № 180 від 11.11.2013 року (втратило чинність) 

та розпорядженням міського голови № 70 від 23.03.2016 року, була створена комісія по 

контролю за благоустроєм міста Бурштин і села Вигівка та прибудинкової території, та 

затверджено графік проведення рейдових перевірок.  

Майстрами житлово-експлуатаційної дільниці КП «Житловик» здійснюються 

зустрічі з мешканцями будинків щодо належного утримання прибудинкових територій та 

заборони заправляти, мити, паркувати і ремонтувати транспортні засоби на тротуарах та 

прибудинкових територіях. 

На виконання пункту 21 розділу V Правил благоустрою ЖЕГ та ГБіО КП 

«Житловик» проводиться робота по видаленню рекламних носіїв, оголошень, афіш, 

плакатів на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах тощо. 

Підрозділами КП «Житловик» протягом ІІІ кварталу 2015 року – І кварталу 2016 

року було виконано такі роботи: 

- зрізування порослевих чагарників, кронування та видалення сухостійних, аварійних і 

фаутних дерев за зверненнями мешканців, а також  на території зон зелених насаджень по 

вулицях Міцкевича і Шевченка, проводилося викошування та видалення борщівника 

Сосновського; 

- здійснено заходи з озеленення та благоустрою по вулицях В. Стуса, Енергетиків, С. 

Стрільців, С. Бандери, Міцкевича, Р. Шухевича, Стефаника, Будівельників, Калуська, О. 

Басараб, Є. Коновальця, Д. Галицького, скверу Загиблих воїнів, скверу Європейський, 

скверу Небесної сотні, скверу Свободи, скверу ім. Г. Сковороди, скверу ім. І. Виговського, 

скверу Молодіжний, скверу ім. Чорновола, на території старого цвинтаря та Символічної 



могили, алеї ім. Шептицького, площі Героїв УПА, зон зелених насаджень по вул. 

Міцкевича та Шевченка; 

- проводяться роботи щодо утримання в належному стані всіх прибудинкових територій;  

- проводиться обслуговування міського фонтану, обслуговування вуличного освітлення, 

обслуговування ковзанки по вул. Є. Коновальця, ообслуговування громадського туалету 

по вул. С. Бандери; 

- здійснено ремонт покрівлі по вул. В. Стуса, 17; 

- підрядні роботи з виконання благоустрою територій до проведення свят, розміщено 

дошку оголошень; 

- надано послуги автогрейдера, здійснено ямковий ремонт по вулицях міста Бурштин та с. 

Вигівка, встановлено два лежачих поліцейських: по вул. Є. Коновальця та по вул. С. 

Стрільців 5-11. Здійснювалося прогортання та посипка доріг, тротуарів в зимовий період. 

Проводився ремонт пішохідної доріжки по вул. Є. Коновальця та влаштування пішохідної 

доріжки в дворі по вул. Енергетиків, 7; 

- проведені роботи по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та 

захоронення ТВП по вулицях Р. Шухевича, Міцкевича, Герцена, Шевченка, в урочищі 

«Глинище», на території недобудованих об’єктів, на території цегельного заводу та 

територіях старого і нового цвинтарів. Проведено утилізацію, знешкодження і 

захоронення відходів на території полігону ТПВ. Також здійснено розширення споруд для 

збору та складування ТПВ по вул. С. Стрільців, 20 та по вул. С. Бандери, 34; 

- заходи з захисту від підтоплення і затоплення по вулицях Є. Коновальця, 7, 

Будівельників, 12, В. Стуса,10, В. Стуса,13, вул. Калуська, 8, вул. Калуська, 10 та на 

території ВОС; 

- ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод та будівництво каналізаційних мереж для 

житлового мікрорайону; 

- проведено ремонт вуличного освітлення у сквері Загиблих воїнів, по вул. Над Потоком, 

Над Рудкою, Торгова та по вул. І. Франка. 

 

Суб’єктами підприємницької діяльності протягом ІІІ кварталу 2015 року – І 

кварталу 2016 року було виконано такі роботи: 

- поточний ремонт дороги по вул. Є. Коновальця в районі ЗОШ №3 і стадіону 

Бурштинського енергетичного коледжу; 

- поточний ремонт дороги по вул. Калуська; 

- капітальний ремонт дороги центральної частини по вул. С.Стрільців (від Калуської 

дороги до центру-бруківка); 

- проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення їх негативного впливу на території і 

об’єкти на території Бурштинської міської ради (між вулицями О. Басараб та 

Сагайдачного; по вул. С. Стрільців – між сміттєвим майданчиком і ДНЗ № 2). 

Також міською радою було придбано місцеву символіку (герби), які встановлено 

на в’їзних знаках міста 

В місті проводиться робота постійно діючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами щодо виявлення несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ на 

території міста Бурштин і села Вигівка, а також проводяться роз’яснення населенню з 

недопущення утворення повторних чи нових несанкціонованих сміттєзвалищ. Було б 

доцільним розроблення та виготовлення табличок (попереджувальних знаків) про 

заборону скидання, вивіз ТПВ у недозволених місцях. 

З метою дотримання санітарних вимог на прибудинкових територіях сміттєві 

майданчики обгороджені відповідними парканами і частина з них дашками. Шляхом 

встановлення 9 контейнерів для тимчасового зберігання негабаритного сміття (тари, 



непридатних меблів і т. д.), було ліквідовано стихійні смітники по вулицях В. Стуса, С. 

Стрільців, Є. Коновальця, Гнатюка та Р. Шухевича. 

Станом на 01.01.2016 р. укладено договорів на вивезення твердих побутових 

відходів: 

1) з приватним сектором – 543 (Бурштин) і 87 (Вигівка); 

2) з підприємцями - 38; 

3) з бюджетними та юридичними установами, ОСББ – 32. 

Враховуючи те, що не всі мешканці приватного сектору, приватні підприємці та 

інші організації уклали договір на вивезення та захоронення твердих побутових відходів і 

є тенденція до зменшення кількості укладених договорів (порівняно з 01.01.2015 р. - з 

приватним сектором – 637, з підприємцями – 55, з бюджетними та юридичними 

установами, ОСББ – 41) доцільно і надалі проводити з ними роз’яснювальну роботу щодо 

необхідності укладання вказаних договорів, оскільки це суттєво покращить екологічний 

та санітарний стан міста. 

КП «Житловик» проводить належне прибирання та вивезення сміття з сміттєвих 

баків згідно граничних термінів. 

На виконання пункту 3 розділу І Правил благоустрою та утримання території м. 

Бурштина було б доцільним здійснити інвентаризацію будинкових номерних знаків та 

вказівних найменувань вулиць, оскільки є певна кількість будинків, на яких відсутні або в 

неналежному порядку будинкові номерні знаки. 

  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Богдан Рибчук 


