
 

 

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 29.06.2022                                          м. Бурштин                                                            №120 

 

 

Про хід виконання рішення  

виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 

«Про визначення уповноважених осіб,  

які мають право складати протоколи  

про адміністративні правопорушення»  

та дотримання Правил благоустрою,  

належного санітарного порядку на 

території Бурштинської міської ради  

протягом 2021 року та І кварталу 2022 року 

 

 

Розглянувши інформацію начальника відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна Ірини Герт про хід виконання рішення 

виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про визначення уповноважених осіб, які мають 

право складати протоколи про адміністративні правопорушення» та дотримання Правил 

благоустрою, належного санітарного порядку на території Бурштинської міської ради 

протягом 2021 року та І кварталу 2022 року, з метою виконання рішення виконавчого 

комітету від 24.02.2022 № 35 «Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перше 

півріччя 2022 року», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірини Герт про хід виконання рішення виконавчого комітету від 

28.01.2021 № 8 «Про визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи 

про адміністративні правопорушення» та дотримання Правил благоустрою, належного 

санітарного порядку на території Бурштинської міської ради протягом 2021 року та І 

кварталу 2022 року взяти до відома (додається). 

2. Рекомендувати комісії по контролю за благоустроєм територій Бурштинської 

територіальної громади дотримуватись графіку перевірок щодо дотримання Правил 

благоустрою населених пунктів та активізувати роботу щодо притягнення порушників 

Правил благоустрою до адміністративної відповідальності. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 



Додаток 

                                                                                                        рішення виконавчого комітету 

від 29.06.2022 № 120 

 

Інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 

«Про визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення» та дотримання Правил благоустрою, належного 

санітарного порядку на території Бурштинської міської ради  

протягом 2021 року та І кварталу 2022 року 

 

Розпорядженням міського голови від 01.02.2021 № 44  «Про створення комісії по 

контролю за благоустроєм територій Бурштинської територіальної громади» створено 

комісію по контролю за благоустроєм територій Бурштинської територіальної громади, 

члени якої одночасно рішенням виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про визначення 

уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення»  наділені повноваженнями на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення за ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері  

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів». 

Протягом 2021 року та І кварталу 2022 року комісією по контролю за 

благоустроєм територій Бурштинської територіальної громади вручено 228 письмових вимог 

про усунення порушень Правил благоустрою, з них: 

- 49 вимог щодо відсутності у підприємців укладеного договору про надання 

послуг з поводження з побутовими відходами; 

- 42 вимог підприємствам, установам, організаціям та іншим суб’єктам 

підприємницької діяльності щодо неналежного утримання ними прилеглої території до 

будівель і споруд, які перебувають у їх власності або користуванні, а також території на 

орендованій або відведеній ділянці для спорудження цих будівель; 

- 92 вимоги, що стосуються самовільного складування на вулицях, газонах та 

інших територіях загального користування будівельних матеріалів, цегли, піску, ґрунту, 

щебеню та будівельних матеріалів за межами будівельних майданчиків; 

- 26 вимог населенню приватного сектору щодо неналежного утримання ними 

прилеглої території до будівель і споруд, які перебувають у їх власності або користуванні; 

- 5 вимог щодо неналежного утримання зовнішнього вигляду будівель і споруд 

відповідно до затвердженого паспорту фасаду; 

- 5 вимог, що стосуються витрушування одягу, килимів, інших речей, виливання 

рідини, кидання предметів з балкону, лоджій, вікон та сходів будинків; 

- 4 вимоги, що стосуються стихійного скиду сміття, виявленого за допомогою 

відеокамер; 

- 2 вимоги, що стосуються випасання худоби на об’єктах благоустрою та у не 

відведених для цього місцях; 

- 2 вимоги, що стосуються самовільно встановлених металевих конструкцій 

(вагончик); 

- 1 вимога щодо усунення пошкодження об’єкта благоустрою (пішохідної 

доріжки). 

За виявлені порушення Правил благоустрою та невиконання наданих письмових 

вимог інспектором з благоустрою КП «Еко-Сервіс» Надією Дмитрів  на винних осіб 

складено 8 протоколів про адміністративне правопорушення, уповноваженою особою 

Іриною Герт складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення. Загальна сума 

коштів, яка надійшла до бюджету Бурштинської міської територіальної громади від сплати 

накладених штрафів за адміністративні правопорушення, які зазначені у вищевказаних 

протоколах, становить 3 060,00 грн. Членами комісії по контролю за благоустроєм територій 

Бурштинської територіальної громади постійно проводиться роз’яснювальна робота з 

громадянами, керівниками підприємств, установ, організацій та суб’єктами підприємницької 

діяльності щодо необхідності дотримання Правил благоустрою та відповідальності за їх 

порушення, надаються усні зауваження щодо усунення виявлених порушень. 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Надія   КИЦЕЛА 


