Про роботу інспекції з благоустрою міста за 2020 рік
Протягом року проведено 144 рейди в яких проведено 864 перевірки.
Рейди проводились по перевірці прибирання снігу та ожеледиці на
прибудинкових територіях, біля закладів торгівлі побутового обслуговування,
підприємств та організацій, щодо своєчасної посипки тротуарів та доріг
піскосумішшю. З метою попередження травматизму в умовах ожеледиці
проводили роботу щодо знешкодження бурульок, за потреби виписували
письмові приписи та попередження. Залучали керівників організацій до
прибирання прилеглих та закріплених територій організації від снігу.
Проводили роз’яснювальну роботу по встановленню світлових вивісок у
місті на період Новорічних свят.
За дорученням заступника міського голови обстежували стихійні звалища,
контейнерні майданчики та технічний стан контейнерів. Стихійні звалища в
районах Бровару, Подолу, Черемушки, Київського масиву, району Самура,
вулиці Залізнична і т.д. Щодо вивозу сміття то в першому кварталі ця робота
значно поліпшена. Однако біля контейнерних майданчиків на жаль лишається
багато побутового сміття та гілля. Зустрічаються також контейнери без коліс,
кришок та погнуті. Наші земляки продовжують викрадати колеса з контейнерів.
Для прикладу по вул. Б.Шосе контейнерний майданчик, жителі цього
мікрорайону, перетворили у смітник. КВГП перенесло контейнери до
житлового будинку. А підхід на стару площадку унеможливили. Результат –
чистота і порядок. Не побачите жодного папірця. То можна навести порядок.
Ми проводили перевірку автобусних зупинок міста та кінцевих зупинок
по вул. Гастелло, Грушевського, Чигирі, Мельника, Б.Шосе, Привокзальну
площу, Сосновського, Сергія Кемського де водії прибираючи автобуси
викидали сміття. Проведено роз’яснювальну роботу, попереджено про
адміністративну відповідальність.
Також перевіряли місця стоянки автотранспорту з паливно-мастильними
матеріалами. По вулиці Сергія Кемського, Грушевського та Горького. З водіями
та працівників прохідних проведено відповідну роботу щодо розливу паливно
мастильних матеріалів та засміченню даних стоянок.
Проводили роботу про хід будівництва та самовільний захват земельних
ділянок по пров. Сосновського (житлові будинки), вул. Сергія Романчука
(веранда та паркан), вул. Маяковського (магазин), вул. Мельника (паркан та
криниця), вул. Героїв Чорнобиля (магазини) вул. 1 Травня, 35 (гараж), вул.
Ш.Алейхема примітивний навіс до порушників вжито заходи адміністративного
впливу та дано терміни на усунення недоліків.
Проведено рейди по самовільному встановленню металевих гаражів,
контейнерів та кофейних по вул. 1 Травня, Коротуна, Грушевського, Івана
Котляревського, Сосновського, Київська, Івана Франка, Шевченка, пров.
Гербовий та інші. З цього питання виписано 31 попередження, підготовлено 2

рішення виконавчого комітету. Працівниками КВГП демонтовано 2 гаражі по
вул. 1 Травня та Коротуна. Також демонтовано 3 кофейні.
Проведено контроль за роботою грального бізнесу на території міста.
Вживали заходи по їх закриттю. Після закриття проведено ще два рейди по
зняттю реклами. Всього було виявлено 16 таких закладів. 3 гральні заклади
демонтовано.
Продовжуються рейди по адресній системі. Встановлення номерних
знаків та назв вулиць. У кого нема номера на житлових будинках виписано
письмові попередження та дано термін на усунення недоліків. Всього виписано
– попереджено по пров. Базарний, пров. Шевченка, пров. Миколи Куліша, пров.
Сосновського, вул. Сосюри, Захарченка, Іскоростенська, Князя Мала,
Лермонтова, Ломоносова, Толстого, Козака, Некрасова, Гагаріна, Сергія
Кемського, Тюлєніна та інші.
Проведено рейди по дотриманню вимог карантину закладами торгівлі.
Інспекція з благоустрою міста готувала дозволи на порушення
дорожнього покриття та зберігання будівельних матеріалів. На порушення
дорожнього покриття підприємствам видано 23 дозволів юридичним та 33
фізичним особам, але на даний час є місця де покриття не відновлено. Деякі
підприємства на жаль дозволи не оформляють.
Проведено рейди по обстеженню технічного стану рекламних засобів
зовнішньої реклами. Чотири сіті-лайти по вул. Героїв Чорнобиля та один в
парку Древлянський демонтовано. Власників неодноразово попереджено.
Періодично розміщуємо соціальну рекламу біля міськвиконкому.
Проведено обстеження закладів торгівлі на предмет благоустрою,
оновлення фасадів, клумб, вимощення тротуарної плитки встановлення клумб,
укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів.
Проведено рейд по вул. Торговій з питань приведення фасадів та
прилеглої території до нормального стану. З власниками будинків № 4, 5, 7, 11
та 14 по вул. Торговій проведено бесіди.
Щодо запаху води в кранах проведено декілька рейдів по річці Уж на
предмет миття машин після торгівлі риби, прання білизни та утворення
стихійних звалищ. В результаті перевірки значних порушень не виявлено.
Виявлено, що в районі залізничного переїзду в районі Чолівки, машини з лісом
продовжують переїжджати річку в брід.
Багато питань виникає через відсутність люків. Тепер уже виявляються
відсутні люки і зв’язку. А саме по вул. Грушевського, Сосновського, 1 Травня,
Шевченка та ін. З керівниками проведено бесіду.
Працівниками інспекції з благоустрою міста спільно з працівниками
КВГП, КП «Водоканал», місцевого телебачення та радіо проведено рейди по
зливовій каналізації. По вулицях Жмаченка, Ярослава Мудрого, Жори
Кудакова, Василя Стуса, Шолом-Алейхема, Григорія Амосова. Виявлено багато
порушень особливо по вулиці Жмаченка та Ярослава Мудрого. Всі порушення
транслювалися по місцевому телебаченні, радіо та у Facebook. Порушників

притягнуто до адміністративної відповідальності, виписано приписи з
встановленими термінами на усунення недоліків.
Проведено рейди з питань утримання тварин по вул. Шевченка, 51, 84,
47, вул. Маяковського, Базарна, Жмаченка та район Черемушки. До порушників
вжито заходи адміністративного впливу.
По проханню керівника Асоціації «Ради керівників міста» проведено 3
рейди перевірки роботи лісопильної компанії ТОВ ТРЕЙД ВОРД ЮА на
предмет викидів. Дане підприємство виготовляючи брикети із дерева, залишки
тирси викидали із сушильної камери через циклон прямо за межі підприємства.
Цим самим засипали усю прилеглу територію, тротуар, дорогу біля
підприємства тирсою, шаром близько біля пів метра. Тирса летіла навіть на
територію підприємства ЗБШ. На сьогодні недоліки усунуто та все прибрано.
Працівниками інспекції вирішувалися питання облаштування вигрібних
ям по вул. Комарова, Котляревського, Григорія Амосова, Бровару, Подолу та
Чигирях. В місцях, де гноярки та вигрібні ями облаштовано з порушенням на
відстані біля 5 метрів від криниць, з власниками було проведено відповідну
роз’яснювальну роботу та декого притягнуто до адміністративної
відповідальності.
Проведено роботу по контролю кронування, вилученню дерев та
прибирання після цього гілля. Щодо гілля то виконавці робіт дуже часто
забувають його прибирати, також це стосується прибирання гілля після
вилучення парослі та кущів.
Інспекцією проведено рейди по доступності людей з інвалідністю до місць
загального користування. Потрібно відмітити, що в цьому питанні є значне
поліпшення. Багато власників перероблюють пандуси, а саме по вул.
Грушевського, 68, Мельника, 18, Шевченка, 4, Базарна площа, Козацька,
Торгова та інші. Окрім цього проведено роботу по прибиранню рекламних
засобів з тротуарів встановлених без отримання відповідних дозволів. З цього
питання власникам виписано 23 письмових приписів.
Працівниками інспекції проводиться особистий прийом громадян. Люди
приходять з різними питаннями навіть такими, що не стосуються інспекції з
благоустрою міста.
Сьогодні складна ситуація з карантином та захворюваністю. Є
розпорядження стосовно місячника «За чисте довкілля». Працівники інспекції з
цього питання провели обстеження та визначили погоджені обсяги робіт усім
підприємствам організаціям, бізнесу, установам які необхідно виконати в 2020
році та на протязі місячника. Але пандемія коронавірусу усе перебила, але
незважаючи на це все таки дехто знайшов можливість, згуртувався і добре
попрацював в наведенні порядку на закріплених за ними територій а саме Бюро
технічної інвентаризації, працівники медико первинної допомоги, переселенці,
працювали три рази, митниця, молодіжна рада Теплозабезпечення , СЕС , ПТУ16 та інші.
Якщо в цілому взяти то за звітний період

проведено 144 рейдів
Проведено 864 перевірок
Із них по річці «УЖ» 3 перевірки
По адресній системі 180
По ливневій каналізації 8 перевірок
По відсутності люків 5
По доступності 5 перевірок
По рекламі 11 перевірок
По вигрібним ямам 9 перевірок
По порушенню дорожнього покриття 56 перевірок
По гральному бізнесу 5 перевірок
По самовільно встановленим МАФАМ -- 7 перевірок
По скаргам жителів міста 27 перевірок
По снігу та бурулькам 19 перевірок
По стихійним звалищам 12 перевірок
Зупинки 36 перевірок
Контейнерні майданчики 144 перевірки
Та інші.
По результатам перевірок складали адміністративні протоколи та
письмові попередження. Порушників притягували до адміністративної
відповідальності.

Начальник інспекції з благоустрою

Олександр ЗІНЮК

