Інформаційний бюлетень
Удосконалення контролю органів місцевого самоврядування за
дотриманням правил благоустрою у місті Херсоні
Бюлетень №2
Серпень 2017 року

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 цьому випуску ви зможете ознайомитися:
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з правовою основою Правил благоустрою та контролю за їх додержанням;
зі становленням та реалізацією міської політики в сфері регулювання
благоустрою на території міста Херсона;
із зауваженнями та пропозиціями щодо вирішення проблем благоустрою
від представників органів місцевої влади;
із механізмами та заходами, що заплановано впровадити для вдосконалення регулювання благоустрою у місті Херсоні.

В Україні питання благоустрою регулюються Законом
"Про благоустрій населених пунктів".
Відповідно до пункту 44 частини першої статті 26 Закону
"Про місцеве самоврядування в Україні", органи місцевого
самоврядування затверджують правила благоустрою територій та порядки здійснення контролю за їхнім дотриманням.
Але "зовнішній вигляд" багатьох міст, постійне незадоволення населення, збільшення скарг суб’єктів господарювання на
дії місцевих контролюючих служб свідчать про те, що масштаб проблеми має поширення на територію всієї держави і на
рівні майже всіх її регіонів та характерний для сучасного
стану розвитку всіх територіальних громад в Україні.
У м. Херсоні питання благоустрою регулюються рішенням Херсонської міської ради від 31.05.2011 № 221, яким
затверджені Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Херсоні. Правила визначают ь
об’єкти та суб’єктів благоустрою, порядок здійснення благоустрою та утримання об’єктів, утримання територій підприємствами, установами, організаціями, утримання доріг, 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
житловокомунального господарства міської ради, Інспекцію з контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Херсона міської
ради та виконавчі органи районних рад у місті Херсоні.
До стейкхолдерів, що встановлюють та реалізують міську
політику в сфері регулювання благоустрою на території міста
Херсона слід віднести:
Херсонська міська рада затверджує Правила благоустрою
територій та порядки здійснення контролю за їхнім дотриманням.
Департамент житлово-комунального господарства
міської ради розробляє проект и місцевих нормат ивноправових актів з благоустрою, координує питання контролю
за станом благоустрою міста, дотриманням Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті, сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста.
Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним
станом міст а Херсона міської ради здійснює конт роль за
станом благоустрою м. Херсона, дотриманням Правил благоустрою території, забезпечення чистоти та порядку в м. Херсоні, сприяє розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста,
здійснює профілактику правопорушень у сфері благоустрою.
Виконавчі органи районних рад у міст і Херсоні забезпечують організацію благоустрою сектора індивідуальної забудови, а також контроль за благоустроєм і санітарним станом
територій, прилеглих до підприємств, установ і організацій,
залучення на договірних засадах із цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, а також населення
для організації озеленення та охорони зелених насаджень.
Крім того районні у місті Херсоні ради забезпечують роботу
адміністративних комісій, на розгляд яких передаються протоколи, складені Інспекцією з контролю за благоустроєм та
санітарним станом міста Херсона міської ради, поліцією,
відповідальними особами районних в місті Херсоні рад та
визначається сума штрафів згідно чинного законодавства.
Комунальні та приватні підприємства займают ься виконанням робіт із будівництва, ремонту і утримання споруд благоустрою в парках, скверах, на площах, а також малих
архітектурних форм на їхній території, пам'ятників, в'їзних
знаків, підпірних стінок, утримання доріг та їхніх елементів,
озелененням, укладанням договорів на вивезення твердих
побутових відходів та інше.
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Основні проблеми у сфері благоустрою в місті Херсоні
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 у червні 2017 року проведено 3 дискусії у форматі фокус-груп з представниками різних
цільових аудиторій (представники місцевих органів виконавчої
влади, депутати міської ради, підприємці-суб’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 місцевих органів виконавчої влади висловилися щодо проблем стосовно благоустрою, з
якими вони змушені стикатися під час своєї роботи. Учасники
дискусії також поділилися своїми побажаннями та пропозиціями
з вирішення багатьох питань.
Віталій ЛИСЕНКО, начальник Інспекції з
контролю за благоустроєм та санітарним
станом м. Херсона Херсонської міської
ради
На мою думку, глобальним питанням не тільки для міста Херсона, а й для інших регіонів,
є наше законодавство, яке потрібно удосконалювати. Необхідно спрощувати складну процедуру, яка закріплена нормами, а саме –
вносити зміни до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» та розробляти чіткі механізми контролю у сфері благоустрою. До того ж, в Україні відсутній єдиний
порядок або механізм, який би на законодавчому та нормативноправовому рівні регламентував процедуру демонтажу тимчасових
споруд та інших елементів благоустрою. Дана проблема негативно
впливає, як на благоустрій міста Херсона, так і на утримання в належному стані його території, архітектурний вигляд міста та його
економічний розвиток в цілому, оскільки у випадках закінчення
строку дії, анулювання паспортів прив’язки, самовільного встановлення тимчасових споруд, зазначені споруди та інші елементи благоустрою їх власниками (користувачами), як правило у добровільному порядку не демонтуються, що порушує право територіальної
громади міста на володіння, користування територією міста.
Крім того, судова система та виконавча служба неефективно працюють. На кожну дію має бути протидія. Проблем багато. Стихійна
торгівля, наприклад, біда всієї України. Для боротьби з нею застосовують різні методи, проте вона не зникає. На такий невтішний результат впливають у першу чергу, мікро та макроекономічні чинники, які існують в державі і безпосередньо культура людей. До такої
проблеми необхідно підходити комплексно, у тому числі вилучаючи
продукцію у нелегальних торговців. Іншого ефективного способу
побороти це явище знайти складно.
Яка у нас стратегія стосовно утилізації сміття? Ми говоримо про
населення та його інформування, але вирішити проблему з утилізацією відходів в нашому місті та інших містах України можливо
тільки на законодавчому рівні. Локальні ініціативи «не роблять
погоди». Необхідна державна программа та чітка поетапна стратегія, потрібно включити відповідні финансово-економічні механізми
стимулювання сміттєпереробки. У нас якщо займатися побутовими
відходами, потрібно на загальних підставах платити податки. А нам
потрібні пільги. Тому як у нас сміттєпереробної галузі взагалі не
існує. Її потрібно створювати. У цю галузь має зайти бізнес, підприємці. У всьому прогресивному світі побутові відходи – це не сміття
(щось непотрібне). Це ресурс, кошти, до освоєння яких та вилучення з яких корисних властивостей просто ще «не дійшли руки» (технології, рівень науки і у нашому випадку – елементарне
бачення суті суспільних процесів).
Виховання відповідального поводження з відходами –ще одне
важливе питання, поки жителі міст не почнуть приділяти проблемі
поводження з відходами належну увагу, вирішити її навряд вдасться. Про це потрібно інформувати ще з дитинства. На місцевому
рівні, ми також повинні розробляти у відповідності до таких програм (стратегій) механізми і порядки, які будуть збалансовані та
мінімізують корупцію. Має бути чітка взаємодія органів самоорганізації населення, виконавчих органів влади з судовою системою і
правоохоронними органами для ефективної роботи. Тобто, у цьому
випадку повинна чітко працювати комплексна система контролю в
сфері благоустрою населених пунктів.

Олексій СОЛОВЙОВ, заступник голови Корабельної
районної у м. Херсоні ради
Якщо людина порушила правила благоустрою, то вона
повинна бути оштрафована. Ми всі говоримо про Європу,
про її каральні органи. У них немає структури, яка попереджає. Там чітко прописано в законі про те, що громадянин
повинен звернутися до органів влади за дозволом на ведення
торговельної діяльності в тому чи іншому районі. А як відбувається у нас? Я захотів, зніс пів стіни, поставив решітку,
поставив три-чотири стільці та веду діяльність не зважаючи
на думку інших громадян, які мешкають неподалік закладу.
Ліцензії не треба. Це механізм впливу, корупційна схема хочу видаю, хочу не видаю ліцензію. Поки це не буде закріплено на законодавчому рівні і не буде прописано те, що
умовно на тисячу мешканців або на десять тисяч мешканців
повинно бути, наприклад, декілька мийок, декілька перукарень, один магазин то змін у системі благоустрою не буде.
Кожен повинен знати, що закон суворий, як для громадянина так і для держави.

Дмитро
КАЛЮЖНИЙ,
заступник голови Суворовської районної у м. Херсоні
ради
Я думаю, що дуже велика
проблема – це роз'яснювальна робота серед населення,
тому що ментальність у
багатьох людей залишилася на рівні Радянського Союзу.
Чомусь вони вважають, що за них хтось повинен все робити
і виконувати: вивозити сміття безкоштовно, сплачувати їх
борги. Через нашу недосконалу систему контролю люди
викидають сміття в недозволених місцях і знають, що їм за
це нічого не буде. Крім того, вважають, що місто їм просто
зобов’язане, адже вони платять податки. Тобто, і в міському,
і в державному масштабі потрібно більше уваги приділяти
роз'яснювальній роботі з питань благоустрою. Необхідно
пояснювати, що благоустрій – це справа саме тих людей, які
живуть на певній території і вони самі повинні про неї дбати.
Це стосується і роботи ОСББ. Вони створювалися для
того, щоб жителі могли своїми засобами і силами забезпечувати життєдіяльність своїх будинків. На практиці виходить
трошки по-іншому. Жителі вважають, що ОСББ – це просто
був ЖЕК, а стало ОСББ, різниці ніякої. Руху вперед не буде
без усвідомлення того, що люди є власниками будинків і
повинні своїми засобами, своєю роботою, грошима, турботою забезпечувати розвиток благоустрою.
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Сергій ЯРОЩУК, заступник голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради
Я хотів би зазначити, що все-таки організація
процесу благоустрою в Херсоні не знаходиться на
належному рівні. Це пов'язано з багатьма причинами. З точки зору управління, на практиці все
відбувається дещо хаотично. Немає чіткого розмежування повноважень між міською та районними у місті радами. Наприклад, міська рада займається ЖЕКами, районна – ОСББ та приватним сектором. Виділяються гроші на прибирання магістральних вулиць, міська рада
проводить тендер та призначає підрядників, але контролювати їх
роботу повинні ми, районні ради, і впливати якось на цю ситуацію.
Також по місту є багато проблемних ділянок, якими потрібно
постійно займатися: стихійні звалища, колишні кар'єри, які в
смітник перетворюються, бродячі собаки та стан благоустрою в
цілому. Окремо треба налагоджувати співпрацю з патрульною
поліцією – щоб вони під час патрулювання реагували на правопорушення щодо благоустрою, треба звертати їх особливу увагу
на окремі проблемні ділянки. Звісно, і належні покарання мають
бути. Якщо людина, наприклад, викидає сміття на проїжджу
частину, то крім нагадування, що так не можна робити, – має
слідувати певне покарання.
Представники місцевої влади зазначили про те, що мешканці
Херсона, нажаль, проявляють мало ініціативи щодо благоустрою
міста. Статистика звернень громадян міста свідчить про те, що
громадяни міста в реаліях сьогодення більш занепокоєні отриманням матеріальної допомоги та соціальними питаннями. Питання благоустрою міста цікавить лише 1% громадян, які звернулися до Херсонської міської ради у 2017 році.

Михайло ЧАБАНЕНКО, заступник начальника управління комунального господарства департаменту ЖКГ
Мені імпонує європейський досвід, там люди давно привчені
до порядку та охайності щодо свого оточуючого середовища.
Там немає таких проблем з благоустрою, як у нас. Але, думаю,
для нашого міста це був би занадто довгий процес – навчити
людей. Повертаючись до світової практики, хотів би зазначити
Сингапур. В 70-ті роки минулого століття там до влади прийшла
людина, яка розуміла, що часу на наведення порядку немає. Тому
були встановлені камери спостереження, запроваджені колосальні штрафи – і люди були змушені навчитися жити в порядку. Я
вважаю, для нашого міста, та і для країни в цілому, іншого виходу немає. Шлях до порядку лежить лише через жорсткий контроль та штрафи. Але паралельно треба проводити навчання, пояснення і так далі.

Статистичні данні роботи адміністративних комісій Дніпровської, Корабельної та Суворівської районних у місті Херсоні рад за 2017 рік
стосовно отриманих для розгляду протоколів по правопорушенням в сфері благоустрою на підприємців міста. Відповідно до цих даних лише
11% протоколів сплачуються добровільно, тобто визнаються підприємцями чинними. 9% протоколів скасовано судами та за інших причин. До
Державної виконавчої служби передано 80% протоколів для примусового стягнення.

Представники місцевої влади зазначили про те, що мешканці Херсона, нажаль, проявляють мало ініціативи щодо благоустрою міста. Статистика звернень громадян міста свідчить про те, що громадяни міста в реаліях сьогодення більш занепокоєні отриманням матеріальної допомоги
та соціальними питаннями. Питання благоустрою міста цікавить лише 1% громадян, які звернулися до Херсонської міської ради у 2017 році.
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Механізми та заходи
щодо вдосконалення регулювання благоустрою
у місті Херсоні
Проаналізувавши пропозиції та побажання всіх учасників
дискусій у форматі фокус-груп та круглого столу, які були
проведені у місті Херсоні протягом червня-липня 2017 року в
рамках проекту з розробки Дорожньої карти "Удосконалення
контролю органів місцевого самоврядування за дотриманням
правил благоустрою", з метою вдосконалення благоустрою у
місті Херсоні пропонується застосування наступних механізмів та реалізацію відповідних заходів на місцевому та національному рівнях.
На місцевому рівні:
1. Підготовка проекту рішення про внесення змін до рішення
Херсонської міської ради від 31.05.2011 № 221, яким затверджені Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і
порядку в м. Херсоні, або методичні рекомендації, що чітко
визначатимуть правила та норми поведінки у сфері благоустрою, зрозумілі підприємцям та громадянам.
2. Підготовка проекту рішення про внесення змін до рішення
Херсонської міської ради від 25.12.2012 № 916 "Про пайову
участь у розвитку інфраструктури м. Херсона" щодо введення
стимулюючих заходів для розвитку благоустрою біля об’єктів
підприємництва які будуються або реконструюються.
3. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради "Про участь представників бізнесу та громадян у міському управлінні та створенні дорадчих органів
при виконавчих органах міської ради".
4. Розробка комплексної програми благоустрою "Херсон –
чисте європейське місто"
5. Введення у навчальні програми учбових закладів "уроків
чистоти".
6. Видання "Екологічного календарю" та посібників
"Екологічне виховання".
7. Розробка нормативно-правових документів, що регламентують поводження з відходами на території міста.
8. Розробка та впровадження електронного сервісу
(аналогічний тому, що запрацював у місті Чернігові), за допомогою якого підприємці та мешканці міста можуть звертати
увагу міської ради та її виконавчих органів на проблеми благоустрою, які виникають кожного дня в місті, будинку чи на
вулиці.
9. Розробка механізму початкового сортування ТПВ та небезпечних відходів на стадії їхнього збору.

На національному рівні:
Результати проекту з розробки Дорожньої карти
"Удосконалення контролю органів місцевого самоврядування
за дотриманням правил благоустрою" планується використати
також в інших регіонах України.
Зокрема, у вересні 2017 року у місті Миколаєві планується
проведення зустрічі у форматі Круглого столу, в якій візьмуть
участь представники від міст Херсона та Миколаєва і на яку
запрошено представників від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України. Під час заходу заплановано створити робочу групу під
головуванням Мінрегіонбуду України з метою розробки Типового положення про організацію проведення контролю благоустрою територій органами місцевого самоврядування та вдосконалення питання притягнення до відповідальності суб’єктів
господарювання за порушення законодавства у сфері благоустрою, а також підготовки проектів змін до законодавчих актів
України, а саме: Законів України: "Про благоустрій населених
пунктів", "Про рекламу", "Про регулювання містобудівної діяльності", Кодексу України про адміністративні правопорушення, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007 №177 "Про інспекцію з благоустрою населеного пункту".

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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