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Бюлетень підготовлено в рамках проекту з розробки Дорожньої карти
"Удосконалення контролю органів місцевого самоврядування за дотриманням правил
благоустрою", який реалізується Херсонською громадською організацією "Ресурсний
центр "Правовий простір", за фінансової підтримки програми USAID "Лідерство в
економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ). Програма USAID ЛЕВ впроваджується
МБО "Фонд "Східна Європа" у партнерстві з ГО "Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій" та ГО "Київський економічний інститут".
Метою Дорожньої карти є впорядкування процедур контролю суб’єктів підприємництва органами місцевого самоврядування щодо додержання ними правил благоустрою при веденні господарської діяльності.
В бюлетені використано матеріали аналітичної записки, підготованої в рамках
розробки Дорожньої карти, експертами проекту Валерієм Вєтровим та Ларисою
Леоновою.
У випуску ви зможете ознайомитися:
-
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з аналізом поточного стану благоустрою міста Херсона;
з проблемами у сфері благоустрою, які існують у місті;
досвідом херсонських підприємців у сфері благоустрою;
з пропозиціями підприємців Херсона щодо вдосконалення
контролю у сфері благоустрою.

Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, зовнішнього освітлення, озеленення вулиць та чистота міста – оцінка діяльності як місцевої
влади, бізнесу так і громадян. Це показник рівня участі громади у вирішенні проблем і перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування населеного пункту. Розвиток
благоустрою також залежить від умов та здатності органів місцевого самоврядування із залучення суб’єктів підприємницької діяльності для здійснення заходів з благоустрою.

Аналіз поточного стану благоустрою міста Херсона

Основні проблеми у сфері благоустрою в місті

Згідно з паспортом Програми благоустрою у місті Херсоні, обслуговується 1739
тис. кв. м зелених зон, 685,4 тис. кв. м тротуарів, 169,9 тис. кв. м паркових алей, 149
вулиць, 546,8 тис. кв. м прибордюрної частини. Протяжність повітряних та кабельних
мереж зовнішнього освітлення складає 459,9
км, 23 пам’ятники, пляж "Південний", зоокуток на острові Малому Потьомкінському, дві
модульні громадські вбиральні (по проспекту
Ушакова та по вулиці Суворова), системи
автоматизованого поливу зелених насаджень
(сквери Покровський та Потьомкінський,
площа Свободи), "Вічний вогонь" у парку
Слави, 6 фонтанів, 17 площ, 13 скверів, 6
парків, дві набережні річки Дніпро. Загальна
площа зелених насаджень міста складає 164,9
га. Херсон має досить розгалужену мережу
доріг, загальна довжина яких складає 818 км,
із них 423,9 км – із твердим покриттям. У
місті розташовано 8 мостів та 5 підземних
переходів. Загальна площа доріг з асфальтобетонним покриттям становить 3509,8 тис.
кв.м.

З метою виявлення існуючих проблем
у сфері благоустрою, в рамках проекту з
розробки Дорожньої карти "Удосконалення
контролю органів місцевого самоврядування
за дотриманням правил благоустрою" на
території міста Херсона проведено анонімне
анкетування, в рамках якого опитано 100
респондентів, переважно підприємців. Виявилося, що близько 70 відсотків опитаних не
задоволені, або задоволені в незначній мірі
якістю регулювання питань благоустрою на
території міста.

Питання благоустрою в місті Херсон
регулюються рішенням Херсонської міської
ради від 31.05.2011 № 221, яким затверджені
Правила благоустрою території, забезпечення
чистоти і порядку в м. Херсоні (далі – Правила).
Правила визначають об’єкти та
суб’єктів благоустрою, порядок здійснення
благоустрою та утримання об’єктів, утримання територій підприємствами, установами,
організаціями, утримання доріг та їхніх елементів, призначених для руху пішоходів,
площ, розміщення та утримання зовнішньої
реклами, вимоги до впорядкування територій, обов'язки виконавчих органів міської
ради, суб’єктів господарювання і громадян у
сфері благоустрою, контроль за виконанням
Правил та інше.
Питання щодо реалізації міської
політики та контролю за благоустроєм покладені на департамент житлово-комунального
господарства міської ради, Інспекцію з контролю за благоустроєм та санітарним станом
м. Херсона міської ради та виконавчі органи
районних у місті Херсоні рад.
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Найбільше підприємці незадоволені
утриманням в належному стані доріг та
під'їзних шляхів (36% респондентів) та додержанням чистоти на прилеглій території
(32%).
Для обговорення проблем у сфері благоустрою у червні 2017 року проведено 3
дискусії у форматі фокус-груп з представниками
різних
цільових
аудиторій
(представники місцевих органів виконавчої
влади, депутати міської ради, підприємцісуб’єкти господарювання та представники
громадських організацій) на тему: "Про дотримання встановлених правил і норм у сфері
благоустрою території суб'єктами господарської діяльності та ефективності організації контролю місцевими органами влади".

В ході проведення дискусії представники малого та середнього бізнесу поділилися власним досвідом щодо проблем, які
виникають у підприємців стосовно питань
благоустрою, а також щодо стосунків із
органами місцевого самоврядування, які
здійснюють контроль за дотриманням
правил благоустрою. Також підприємці
висловили побажання та пропозиції, як на
їх думку вирішити зазначені проблеми.

Віра ТОКАРЕВА,
підприємець
Я пам'ятаю Херсон квітучим – троянди,
ромашки… Це була моя молодість. Наразі
ситуація протилежна – відсутній централізований полив. Це дуже гальмує процеси благоустрою. На жаль, коли я звертаюся до
відповідних структур із цим питанням, мене
або не чують, або не хочуть чути. Я хочу,
щоб влада надавала пільги та матеріально
підтримувала підприємців, які облагороджують свої території: висаджують квіти,
кущі, дерева, слідкують за поливом.
Я пропоную запросити представників
ЖКГ на комісію і змусити їх правильно
діяти: один квадрат опрацювати, потім
наступний і одразу визначати власників територій, які повинні контролювати стан благоустрою на своїй ділянці.
Також актуальна тема сміття. Я, наприклад, за власні кошти збираю і вивожу
сміття. Хіба це питання не повинна вирішувати місцева влада?

Михайло ЛИНЕЦЬКИЙ,
підприємець
Не хочу політизувати цю тему, проте
хотів би нагадати один факт. Ще під час
позаминулої каденції усіх підприємців зобов'язали встановлювати урни одного зразка.
Я особисто став заручником цієї ситуації: у
мене стояли хороші урни та яскраво розфарбовані лавочки, але вони не підходили під
нові умови. Такі рішення апріорі мають бути
відсутні.
Але у мене на цю тему є своя думка.
Рішення великої проблеми завжди починається з вирішення маленьких локальних
проблем. Я – житель Таврійського мікрорайону і у нас є прекрасний проспект 200-річчя
Херсона. Він будувався, як зразковопоказовий ще до 200-річчя міста. Сьогодні це
більш схоже на Шанхай в його найгірших
проявах. Наразі там знаходяться і кіоски, і
великі торгові комплекси – всі забудови
різнокольорові, хто в ліс, хто по дрова.
Я прихильник європейської системи.
Наприклад, беремо одну вулицю в місті Херсоні, на якій розвинене підприємництво, для
якої розробляємо типові правила благоустрою. Вони можуть відрізнятися мінімальними деталями і на базі них даємо
підприємцям термін рік-два на реалізацію.
Адже потрібно враховувати, що не всі
підприємці в змозі за день викласти кілька
тисяч доларів, щоб терміново поміняти фасад
і елементи благоустрою на прилеглій території. Якщо цей процес почне працювати, ми
зможемо його розвивати й надалі по всій
території міста.

Олександр КРИВЧУН,
підприємець
Доречною була б система онлайн, на яку
міг би зайти кожен житель міста і побачити
продуману схему благоустрою, на яку він
може орієнтуватися і використовувати як
зразок. Наразі у місті розміщення конструкцій є невпорядкованим і незаконним
через те, що досі не прийнята схема розміщення тимчасових споруд. До речі, така
схема вже розроблена Депортаментом містобудування, але чомусь не виноситься на голосування в сесійному залі.
Порядок в місті був би, якби кожен
підприємець
розумів,
що
він
несе
відповідальність за територію, якою володіє
або орендує. І що ніхто інший не буде за нею
доглядати. Але проблема в тому, що навіть
відповідні структури не знають, де чия зона
розподілу. Тому, на мою думку, у районних
радах повинні бути люди, на яких покладено
обв’язки щодо оформлення карти з зонами
розподілу і складання плану заходів щодо
благоустрою території. У разі невиконання –
попередження. І якщо протягом десятидвадцяти днів немає змін – штраф.
Також я зобов’язав би всі підприємства
міста до роздільного сортування сміття на
своїй території, якщо є така можливість.
Необхідно знайти центри відповідальності з
боку виконавчої влади та з боку підприємців.
Тільки так ми змусимо цей механізм
працювати.
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Андрій ТКАЧЕНКО, член
Бізнес-асоціації "МиХерсонці"
Одним із проблемних питань є відсутність врегульованих правил участі представників малого та середнього бізнесу в
життєдіяльності міста в сфері благоустрою та
їх низька правова обізнаність в цих питаннях.
Як зазначають херсонські підприємці, вони
готові приймати активну участь у благоустрої міста, в тому числі власними силами
та власним коштом. Однак вони не знають
порядку та механізмів такої участі, погоджувальні процедури видаються для них занадто забюрократизованими.
У зв’язку з чим є пропозиція розробити
та винести на розгляд сесії Херсонської міської ради проект рішення про створення бюджету участі у місті Херсоні, який успішно
діятиме не тільки в інших обласних центрах,
а й в містах нашої області. Це дасть можливість підвищити активність представників
малого та середнього бізнесу у реалізації
проектів у сфері благоустрою на умовах
співфінансування
за
рахунок
коштів
підприємців та місцевого бюджету, а також
чітко прописати правила участі в такому
процесі, бюрократичну складову.

Ігор КУРАЯН,
підприємець
Я двадцять п'ять років займаюся
підприємницькою діяльністю. Не можна
вести бізнес у певному місці та навколо не
упорядковувати територію. В цьому контексті я хотів би, щоб була система. Для
цього потрібна допомога міста та комунальних підприємств. У нас, в принципі, створена
система комунальних закладів, проте відсутній комплексний підхід. Чому? Поливу
немає, хто за що відповідає незрозуміло.
Ось я, як підприємець, не маю права
посадити дерева без дозволу, а отримання
дозволу займає дуже багато часу. Повинна
бути система взаємодії влади і підприємців,
щоб всі ці питання вирішувалися швидко та
комплексно. Повинен бути розроблений план
благоустрою кожного району міста.
Минулого року зі мною сталася така
історія, я власним коштом хотів упорядкувати свою територію – зробити клумбу у вигляді альпійської гірки. Мене оштрафували
через те, що цей намір він не з ким не узгодив, але з ким це потрібно узгоджувати
підприємцю так і не роз'яснили. Далі виявилося, що я не маю права поливати цю клумбу
питною водою. При тому, що у нас в Херсоні
відсутній централізований полив зелених зон.
Тому до системи благоустрою треба підходити комплексно. А саме – з оновлення централізованої системи поливу. Я вважаю, що
потрібно відштовхуватися від цього. Надалі
можна продумати план утримання території
та її благоустрою, при оренді певної ділянки
підприємцями.

Лариса ЛЕОНОВА,
підприємець
Я хочу розповісти невеличку історію з
власного життя. Недалеко від мого дому
працює підприємець – чоботар, у якого я
ремонтую своє взуття. Якось розплачуючись
він не зміг мені швидко дати здачу. Я помітила, як він перебирає чималеньку пачку грошей. Побачивши мій здивований погляд, він
пояснив: збираю на штраф. Виявляється, до
чоботаря завітала Інспекція з контролю за
благоустроєм та санітарним станом міста
Херсона та склала протокол за відсутність
урни біля тимчасової споруди в якій він
працює. На адмінкомісії на підставі складеного протоколу на підприємця накладено
штраф у розмірі 800 грн. Уявляєте? Я вважаю, що будь-яка перевірка у таких випадках
повинна бути превентивною, тобто попереджуючою. Людині потрібно дати місяцьдва для виправлення ситуації, а не карати
одразу.

Володимир ІВАНОВ,
підприємець
Кожен підприємець, який є орендарем
земельної ділянки, сплачує певну суму грошей за оренду своєї території. Чому б якусь
частину з цих коштів не виділяти на заходи з
благоустрою? Це б допомогло місту налагодити систему у сфері благоустрою та
поліпшити стан прилеглих територій. Це
мотивуватиме підприємців до співпраці з
містом з питань благоустрою.

Віталій БЄЛОБРОВ, голова
правління Бізнес-асоціації
"Ми-Херсонці"
Система благоустрою і озеленення міста
– це комплекс програм та планів, складові
яких мають між собою тісні зв'язки. У цьому
аспекті комплексний благоустрій означає
розробку й реалізацію сукупних заходів,
спрямованих на створення та розвиток естетичних форм.
Складовими аспектами цього питання,
на мою думку, є приведення до ладу дворових фасадів будинків, архітектурне планування територій, реконструкція та контроль за
правилами дотримання норм благоустрою.

Таким чином за результатами проведення анкетування та дискусії у форматі фокус-групи, місцевими
представниками малого та середнього бізнесу до основних проблем, що заважають реалізації якісної місцевої політики з питань благоустрою територій в місті Херсоні, віднесено:
- відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки, зрозумілих юридичним та фізичним особам у сфері благоустрою;
- відсутність чітко встановленого комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території
міста, зокрема, порядку санітарного очищення, особливостей утримання території у зимовий та літній періоди;
- відсутність системних інформаційних заходів щодо доведення встановлених правил, норм та стимулюючих факторів для їхнього додержання суб'єктами господарювання та громадянами;
- наявність стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та
ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинковій території, територіях житлової та громадської забудови, зелених зонах;
- велика кількість пустирів, заїжджених земельних ділянок біля будинків, огорож і парканів підприємств та установ;
- відсутність у юридичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів у не призначених для цього місцях;
- паркування транспорту на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку та
дозвілля;
- складності у притягненні до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою через
недосконалість норм що встановлені законодавством України;
- переважання в діяльності органів місцевого контролю фіскальних та каральних функцій, їхня спрямованість на
виявлення, а не запобігання правопорушенням і застосування санкцій до суб'єктів господарювання;
- значні часові та адміністративні витрати суб'єктів господарювання та органів місцевого контролю, а також підвищені ризики корупційних правопорушень, пов'язані зі здійсненням заходів контролю;
- недосконалість організації у розмежуванні функцій між контролюючими органами та відсутністю координації в
питаннях здійснення контролю за додержання норм щодо благоустрою територій;
- розповсюдження друкованої продукції, якою обклеєні всі стовпи, фасади будинків;
- відсутність культури поводження з дрібним сміттям у жителів та гостей міста;
- відсутність культури вигулу домашніх вихованців.
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Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ).
Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.
ГО «Інформаційний ресурсний центр «Правовий простір»
Вул. Б. Мозолевського, 2, каб. 5,6,9, м. Херсон, 73000
http://legalspace.org/
bimbirayte@gmail.com
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