
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 

N~ 1498-82-05 від 22.04.20 І О року «Про затвердження 
Правил благоустрою міста Бровари та втрату чинності 

деяких регуляторних актів » 

Розглянувши подання начальника спеціального відділу контролю за 

станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста, з метою здшснення 

ефективних і комплексних заходів з утримання території міста Бровари у 
належному стані, їі санітарного очищення, збереження об'єктів загального 

користування, створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері 

благоустрою, керуючись частиною другою статті 5 Кодексу України про 
адмІНІстративні правопорушення, статтею 34 Закону України "Про 

благоустрій населених пунктів", пунктом 44 частини першої статті 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 5, 9, 12, Закону України 
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності" враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку та 

благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, постійної комісії з питань законності та правопорядку, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

!.Внести зміни до <(Правил благоустрою міста Бровари», затверджених 

рішенням Броварс&~ої міської ради N~ 1498-82-05 від 22.04.2010 року «Про 
затвер!lження Правил благоустрою міста БроІ'.ари та втрату чинності деяких 

регуляторних актів». 

І. І. Внести наступні зміни до «Правил благоустрою міста Бровари»: 

1.2 Пункт 1.3. розділу І доповнити наступним абзацом: 

«Присадибна ділянка- територія від межі земельної ділянки власника садиби 

до краю проїжджої частини або бордюрного каменю вулиці І тротуару; 

1.3 Підпункт 6.7.7 пункту 6.7. розділу 6 викласти в наступній редакції: 
«Не допускати виникнення осередків пошкодження зелених насаджень 

шкідниками та ураження їх хворобами, появи отруйних рослин (амброзії та 

інших) на території міста, а також вести боротьбу з ними дозволеними для 

міського середовища методами»; 

1.4 Підпункт 8.3.4 пункту 8.3. розділу 8 викласти в наступній редакції: 
«Біля стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих 

архітектурних форм має бути встановлена урна для збирання твердих 

побутових відходів, а також забезпечувати прибирання прилеглої/ 



закріпленої території.' Власники стаціонарних малих архітектурних форм· та 
пересувних малих архітектурних форм проводять заходи з озеленення 

закріпленої для обслуговування території.» 

1.5 Виключити з додатку 11 підпун"-гу «а)» пункту 1.1. розділу І види 

робіт: 

- юаміна вітрин, вікон, дверей ( в рюі внесення змін у несучі конструкції)»; 
-«встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжок». 

1.6 Виключити з додатку 11 пункт 1.2. 
І. 7 Викласти підпункт «б)» додатку 11 пункту 1.1. розділу І у 

наступній редакції: «Аварійних ордерів- безкоштовно». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
міського голови Андрєєва В.О., Голубовеького ГЛ. 

Міський голова І. В. Сапожко 

м. Бровари 
Від _______ ___,..оку 
N" _____ _ 
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