Пропозиції для експертної групи Громадської ради
при Міністерстві розвитку громад та території України
щодо вирішення питань
з благоустрою населених пунктів
- Розробити проекти змін до Закону України "Про благоустрій населених
пунктів", "Про інспекцію з благоустрою населеного пункту", "Про захист
тварин від жорстокого поводження", "Про відходи", наказу Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007 №177 з
метою розробки організації проведення контролю благоустрою територій
органами місцевого самоврядування та вдосконалення питання притягнення до
відповідальності суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері
благоустрою.
- Систематизувати конкретні види порушень благоустрою населених пунктів
статті 152 Кодексу про адміністративні правопорушення що передбачає
відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів. Відсутність конкретизованих видів порушень
благоустрою не дозволяє притягнути до відповідальності осіб винних в
порушенні правил, не передбачених чинним законодавством.
- Визначити паритетні принципи формування складів колегіальних органів
порозгляду справ про адміністративні правопорушення статті 215 Кодексу
України про адміністративніпорушення для можливості брати участь в
обговоренні та прийнятті рішень представниківоб’єднань бізнесу і громадян.
- Розробити проекти змін до Законів України "Про рекламу" та "Про
регулювання містобудівної діяльності" щодо вдосконалення процедур монтажу/
демонтажу малих архітектурних та рекламних конструкцій.
- Забезпечити виконання Ландшафтної конвенції Україною, яка була прийнята
20 жовтня 2000 р. у Флоренції з набуттям чинності 1 березня 2004 р. (Рішення
Ради Європи № 176) і до якої Україна приєдналася 1 липня 2006 р. Метою
Ландшафтної конвенції є сприяння охороні, регулюванню та плануванню
ландшафтів, а також організації європейського співробітництва з питань
ландшафту. Ця Конвенція застосовується щодо всієї території і охоплює
природні, сільські, міські та приміські території. Вона поширюється на землі,
внутрішні води та морські акваторії, охоплює ландшафти, які можна вважати
унікальними, а також звичайні або деградуючі ландшафти.
- Встановити стандарти до утримання об’єктів благоустрою населених пунктів з
чітко встановленими комплексами заходів, необхідних для забезпечення
чистоти і порядку на території, зокрема, порядку санітарного очищення,
особливостей утримання території у зимовий та літній періоди.

- Розробити пропозиції для покращення інвестиційного клімату, у тому числі
впроваджуючи проекти приватно-публічного партнерства.
- Реформувати фінансово-економічні механізми, що застосовуються в цій сфері.
- Розробити системні інформаційні заходи щодо доведення встановлених
правил, норм та стимулюючих факторів для їхнього додержання.

