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Про розгляд не підтриманої 
електронної петиції

Управлінням  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного  середовища  Міської  ради  міста  Кропивницького  електронну
петицію  щодо  зобов’язання  підприємців,  мережі  АЗС,  супермаркети  та
Інгульську  шахту  державного  підприємства  «Східний  гірничо-
збагачувальний комбінат» розглянуто. 

З даного питання повідомляємо наступне.
Враховуючи те, що електронна петиція не набрала необхідної кількості

голосів  у  термін,  який  визначено  Статутом  територіальної  громади  міста
Кропивницького,  затвердженим  рішенням  Міської  ради  міста
Кропивницького від 31.01.2019 р.   № 2303,  відповідно до норм статті  231

Закону України «Про звернення громадян» електронну петицію розглянуто
як звернення громадян. 

Відповідно  до  пункту  5.5  розділу  5  Правил   утримання  зелених
насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України
від  10.04.2006  р.  №  105  (далі  –  Правила),  зареєстрованих  в  Міністерстві
юстиції  України  27.07.2006  р.  за   №  880/12754,  відповідальними  за
збереження  зелених  насаджень  і  належний  догляд  за  ними   на  об’єктах
благоустрою державної чи комунальної власності – є балансоутримувачі цих
територій, на територіях установ,  підприємств,  організацій та прилеглих  
територіях  -  установи,  організації,  підприємства,  на земельних   ділянках,
які   відведені   під будівництво, - забудовники чи власники цих територій, на
безхазяйних   територіях,   пустирях   -   місцеві  органи самоврядування, на
приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі. 

Статтею 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі
– Закон) визначено,  що на  об'єктах благоустрою забороняється самовільно
створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати
та знищувати дерева, кущі тощо.

Статтею  24  Закону  встановлено,  що   підприємства,  установи,
організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві
власності чи праві користування, також підприємства, установи, організації,
які  розміщуються  на  території  об'єкта  благоустрою,  можуть  утримувати
закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього
об'єкта відповідно до закону.



Виконавчими  органами   Міської  ради  міста  Кропивницького
проводяться  заходи  щодо  інформування  суб`єктів  господарювання  про
забезпечення благоустрою та утримання прилеглих територій в належному
стані.   
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