Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
№852-01 р від 24.06.2011

План заходів на 2011 рік 
щодо впровадження Правил благоустрою території міста Одеси

№
з/п
 
Заходи
Виконавець
Строк
виконання
 
1.
 Розробка Плану-схеми 
 розміщення будівель, споруд  та 
 територій (об’єктів  благоустрою), 
 привабливих для інвестиційних 
 проектів
 Управління економіки, 
 промисловості та 
 інвестицій, управління архітектури  та 
 містобудування   
II-III квартал 
2011 року
2.
 Продовження розробки  Плану-
 схеми розміщення:  
 - будівель і споруд|споруджень|  
 соціально-культурного, 
 побутового, торгового|торгівельного| 
 призначення;
- споруд|споруджень| з виконання 
 виробничих процесів різних видів,
 розміщення  обладнання|обладнання|,  
 матеріалів і  транспортних 
 засобів;
- об’єктів торгівлі,  
 ресторанного господарства і 
 сфери послуг;
- дрібнороздрібної торгівлі;
- ринків, виставок, ярмарків
 із|із|  вказівкою наявності дозвільних 
 документів на їх дислокацію,  
 приналежності та термінів 
 розміщення
 Управління розвитку 
 споживчого ринку та 
 захисту прав 
 споживачів,  
 районні адміністрації,    
 управління архітектури
 та містобудування   
   
II-III квартал
2011 року
3.
 Продовження розробки Плану-
 схеми   покриття площ, 
 вулиць, доріг, 
 внутрішньоквартальних  проїздів,
 алей, бульварів, тротуарів, 
 пішохідних зон та доріжок
 Управління дорожнього  
 господарства,  районні  
 адміністрації, управління 
 архітектури та містобудування   
II-IV квартал 
2011 року
4.
 Продовження розробки Плану-
 схеми розміщення засобів та 
 обладнання зовнішньої реклами із 
 вказівкою наявності дозвільних 
 документів на їх дислокацію, 
 приналежності та термінів 
 розміщення
 Управління реклами, 
 управління архітектури
 та містобудування   
II-III квартал 
2011 року
5.
 Продовження розробки  Плану-
 схеми розміщення засобів та 
 обладнання зовнішнього 
 освітлення
 КП електричних мереж 
 зовнішнього освітлення 
 «Одесміськсвітло»
II-III квартал 
2011 року
6.
 Продовження розробки Плану-
 схеми розміщення технічних 
 засобів регулювання дорожнього 
 руху
 КП «Спеціалізований 
 монтажний  
 експлуатаційний 
 підрозділ»
II-IV квартал 
2011 року
7.
 Продовження розробки  Плану-
 схеми розміщення   дитячих та 
 спортивних   майданчиків
 Районні адміністрації,  
 управління з фізичної 
 культури та спорту  
II квартал 
2011 року
8.
 Продовження розробки Плану-
 схеми розміщення зупиночних 
 комплексів з їх фотофіксацією,
 із зазначенням підприємств, 
 відповідальних за санітарний 
 стан, з інформацією наявності на 
 зупинках торговельних споруд, 
 орендаторів та строків договірних 
 зобов’язань
 Районні адміністрації,   
 департамент 
 транспорту, 
 зв`язку та організації 
 дорожнього руху,
 КП «Одесміськелектротранс»
II-III квартал 
2011 року
9.
 Розробка Схеми обмежень 
 використання територій міста
 Управління архітектури
 та містобудування,  
 Одеське 
 міське  управління 
 земельних  ресурсів, 
 управління інженерного 
 захисту території міста 
 та розвитку узбережжя,   
 управління екології та 
 розвитку рекреаційних
 зон 
II-IV квартал 
2011 року
10.
 Розробка Схеми меж об’єктів 
 благоустрою з визначенням 
 балансоутримувачів цих об’єктів
 Районні адміністрації,  
 управління інженерного 
 захисту території міста
 та  розвитку узбережжя, 
 департамент  
 комунальної власності, 
 управління екології та  
 розвитку рекреаційних зон, 
 управління архітектури
 та містобудування   
II-IV квартал 
2011 року
11.
 Розробка Методики визначення 
 пайової участі в утриманні 
 об’єктів благоустрою
 Управління економіки,  
 промисловості та 
 інвестицій,
 районні адміністрації, 
 юридичний департамент 
II-IV квартал 
2011 року
12.
 Розробка Порядку відшкодувань 
 за забруднення довкілля та інших 
 екологічних збитків, спричинених 
 порушенням законодавства у 
 сфері благоустрою та охорони 
 навколишнього природного 
 середовища
 Управління екології та 
 розвитку 
 рекреаційних зон, 
 районні адміністрації, 
 юридичний департамент 
II-IV квартал 
2011 року
13.
 Організація роботи зі створення 
 карти інженерних мереж та 
 підземних комунікацій
 Департамент міського 
 господарства, 
 КП «Теплопостачання 
 міста Одеси»,
 КП «Одеспроект»
ІІ-ІV квартал 
2011 року
14.
 Продовження розробки Плану- 
 схеми розміщення зелених 
 насаджень міста
 Управління екології та  
 розвитку рекреаційних зон,     
 КП «Міськзелентрест», 
 районні адміністрації
II-IV квартал 
2011 року
15.
 Забезпечення заходів, необхідних 
 для фінансування  робіт зі 
 створення електронної     
 карти-схеми  благоустрою міста
 Департамент фінансів
II-IV квартал 
2011 року




Керуюча справами                                                                             Т. Герасименко 

