
_______________сесіяЗнам’янськоїміської ради 

сьомогоскликання 

 

РІШЕННЯ 

 

Від_____________ 2016 р.                                                                                         №________ 

 

м.Знам’янка 

 

 

Проект рішеннявиносить 

 Фракція політичної партії «Сила людей» 

Знам’янської міської ради 

 

 

Про затвердження  

Положення прогромадських 

інспекторів в 

сферіблагоустрою міста 

Знам’янка 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 41 

Закону України "Про благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 № 7 "Про 

затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених 

пунктів", «Правил благоустрою, міста Знам’янка, смт Знам’янка друга та селища Водяне», 

затвердженого рішенням міської ради від 21 грудня 2012 року № 791, міська рада  

Вирішила: 

1. ЗатвердитиПоложення про громадськихінспекторівв сфері благоустрою міста 

Знам’янки згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань виконавчого комітету С. Гребенюка. 

 

 

 

 

 

Міський голова                 С.Філіпенко 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До проекту рішенняЗнам’янськоїміської ради 

Про  затвердження Положення про громадських інспекторів в сфері благоустрою в місті 

Знам’янка 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовуєцерішення: 

Тотальні порушення Закону України "Про благоустрій населених пунктів", «Правил 

благоустрою, міста Знам’янка, смт Знам’янка друга та селища Водяне», в нашому місті 

призводить до неефективного використання коштів міського бюджету, поширюються 

конфліктні ситуації між мешканцями міста за незаконні паркування автомобілів, 

утворення несанкціонованих смітєзвалищ, незаконні вирубки зелених насаджень, 

незаконні розміщення реклам, стихійна торгівля. Перелічені та інші порушення 

благоустрою міста окреслюють неконтрольовану ситуацію в даній сфері.  

2. Потреба і мета прийняття рішення: 
Відсутність дієвого механізму з контролю за станом благоустрою міста, а саме 

спеціального органу «Спецінспекції з благоустрою», спонукає до пошуку таких 

механізмів. Одним з таких механізмів є залучення широких кіл громадськості до 

контролю дотримання законодавства та правил благоустрою в якості громадських 

інспекторів. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: 
Реалізація права мешканців міста, на комфортне проживання. Право мешканців на 

громадського контроль, відповідно чинного законодавства як прояв демократичності 

органу місцевого самоврядування міста Знам’янки.  

Реалізаціярішення не потребуєдодатковихвитрат з міського бюджету. 

4. Механізмвиконаннярішення: 

Досягненнявизначеної мети планується шляхом прийняттяданогорішенняміською радою. 

5. Доповідач: 

Депутат Знам’янськоїміськоїради, голова Фракції політичної партії «Сила людей» 

Лєвінте Сергій Васильович. 

 

 

 

Проект рішення вносить 

Фракція політичної партії «Сила людей» 

Знам’янської міської ради     

Голова Фракції                                                                   _______________  /С.Лєвінте/                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням _____ 

сесії Знам’янської міської  

ради VІІ скликання  

___________________ 

 

 

Положення  

про громадських інспекторів в сфері 

благоустрою містаЗнам’янка 

  

I.Загальніположення 
1. ЦеПоложеннярозробленевідповідно до статті 41 Закону України "Про 

благоустрійнаселенихпунктів", наказу Міністерствабудівництва, архітектури та житлово-

комунальногогосподарстваУкраїнивід 16 січня 2007 № 7 "Про затвердженняПоложення 

про громадський контроль у сфері благоустрою населенихпунктів", «Правил благоустрою, 

міста Знам’янка, смт Знам’янка друга та селища Водяне», затвердженогорішеннямміської 

ради від21грудня 2012 року № 791 

2. Громадський контроль у сфері благоустрою здійснюютьгромадськіінспектори 

благоустрою містаЗнам’янка (далі - громадськіінспектори). 

II. Організаціядіяльностігромадськихінспекторів 
3. Діяльністьгромадськихінспекторіворганізовує та координуєУправліннямістобудування, 

архітектури та житлово-комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміської ради. 

4. Громадськіінспектори у своїйдіяльностікеруютьсяКонституцією, законами України, 

актами Президента України і КабінетуМіністрівУкраїни, іншими нормативно-правовими 

актами і стандартами щодовимог з благоустрою населенихпунктів, наказами центрального 

органу виконавчоївлади з питаньжитлово-комунальногогосподарства, рішеннямиміської 

ради та їївиконавчогокомітету, «Правилами благоустрою, 

санітарногоутриманнятериторій, забезпеченнячистоти і порядку в місті» та 

цимПоложенням. 

III. Порядок призначеннягромадськихінспекторів 
5. Громадськимиінспекторамиможуть бути громадяниУкраїни, щодосягли 18 років,та 

пройшлиспівбесіду в Управліннімістобудування, архітектури та житлово-

комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміської ради. 

Громадянин, якийбажає бути громадськимінспектором, 

подаєміськомуголовіписьмовузаявудовільноїформи. До заяви  може 

додаватисяподаннягромадськоїорганізації, органу самоорганізаціїнаселення (ОСН), 

об’єднанняспіввласниківбагатоповерховихбудинків (ОСББ), щойогорекомендує. В 

поданнінадаєтьсянаступнаінформація: прізвище, ім’я по батьковігромадянина чи 

рекомендованогопредставникагромадськогооб’єднання, дата народження, адреса, 

телефон, електроннапошта, освіта, професійнийдосвід, уміння і навикигромадськоїроботи, 

участь в заходах громадськогооб’єднання з питань благоустрою та забезпеченнячистоти і 

порядку в містіЗнам’янка, якщо така має місце. 

6. Заявагромадянина за резолюцієюміськогоголовинаправляється до заступника 

міськогоголови з питаньдіяльностівиконавчихорганів ради для співбесіди і виявлення у 

претендента знань з основ законодавства з питань благоустрою населенихпунктів та 

погодженняйогокандидатури. 

7. Після позитивного погодженнякандидатуригромадськогоінспектора заступник 

міськогоголови з питаньдіяльностівиконавчихорганів ради 

доручаєУправліннюмістобудування, архітектури та житлово-

комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміськоїради підготувати проект 



рішеннямвиконавчогокомітетуЗнам’янськоїміської ради про 

призначеннягромадськогоінспектора. 

8. Громадськіінспектори у день їхпризначенняотримуютьпосвідчення, 

щопідтверджуютьїхповноваження, за зразком, 

якийзатверджуєтьсярішеннявиконавчогокомітету. Міський голова 

вручаєвідповіднепосвідченнягромадськомуінспектору на 

засіданнівиконавчогокомітетуміської ради післяприйняттярішеннящодойогопризначення. 

9. Виготовлення та заповненняпосвідченнягромадськогоінспекторазабезпечує 

 Управліннямістобудування, архітектури та житлово-

комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміської ради.  У 

посвідченнігромадськогоінспекторавизначаєтьсятериторія, у межах 

якоївінможездійснюватисвоїповноваження. 

Посвідченнягромадськогоінспекторавидаєтьсятерміном на один рік з 

можливістюйогощорічногопродовження, щоздійснюється за результатами 

оцінкищорічногозвітугромадськогоінспектора про виконану роботу. 

10. Післяпризначеннягромадськийінспектор повинен пройти інструктаж у 

Управліннімістобудування, архітектури та житлово-

комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміської ради  з питаньскладанняпротоколів про 

правопорушеннязаконодавства у сфері благоустрою. 

IV. Координація діяльності громадських інспекторів 
11. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з Управлінням містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарстваЗнам’янської міської ради  та іншими 

державними органами, які здійснюють контроль за станом та утриманням об'єктів 

благоустрою. 

Роботу громадських інспекторів координує Управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарстваЗнам’янської міської ради. 

12. Управліннямістобудування, архітектури та житлово-

комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміської ради: 

1) надає  практичну і методичнудопомогу з питаньздійсненнягромадського контролю за 

додержаннямзаконодавства у сфері благоустрою та «Правил благоустрою, міста 

Знам’янка, смт Знам’янка друга та селища Водяне»; 

2) координуєдіяльністьгромадськихінспекторів; 

3) проводить навчання, ознайомлює з новимизаконодавчими та нормативними 

документами, якірегулюютьздійсненнягромадського контролю; 

4) залучаєйого до участівперевірках, якізбігаються з 

напрямкомдіяльностігромадськогоінспектора; 

5) узгоджує план здійсненнярейдів і перевірок та реєструєнаправлення для 

громадськогоінспектора на проведенняперевірокувідповідномужурналі; 

6) приймає та аналізуєщоквартальні та щорічнізвітигромадськихінспекторів; 

7) вносить подання про продовженнятермінувиконанняфункціїгромадськогоінспектора на 

наступнийрік. 

V. Права громадськихінспекторів 
13. Громадськіінспекторимають право: 

1) брати участь у проведенніспільно з працівникамиУправлінняммістобудування, 

архітектури та житлово-комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміської ради рейдів та 

перевірокдодержанняпідприємствами, установами, організаціямивсіх форм власності  та 

жителями містаЗнам’янка  законодавства у сфері благоустрою населенихпунктів та 

прилеглихтериторій; 

2) проводитиперевірки, складатипротоколи про порушеннязаконодавства у сфері 

благоустрою населенихпунктівзгідно статей 152, 154 Кодексу України про 

адміністративніпорушення і подаватиїх до адміністративноїкомісії при 



 виконавчомукомітетіЗнам’янськоїміської ради  для притягненнявинних до 

відповідальності; 

3) проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, 

 відеозйомку як допоміжнийзасіб для попередження і розкриттяпорушеньзаконодавства у 

сфері благоустрою населенихпунктів; 

4) здійснюватиіншіповноваженнявідповіднодо закону. 

14. Громадськіінспекторизобов'язані: 

1) дотримуватисьвимог чинного законодавства та вимогцьогоПоложення при 

проведеннірейдів та перевірок; 

2) сумлінновиконуватипокладені на них завдання та 

інформуватиУправліннямістобудування, архітектури та житлово-

комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміської ради в місті про результатирейдів та 

перевірокбезпосередньопісляїхзакінчення; 

3)  не пізніше 15 січнянаступного за звітним року подавати до Управліннямістобудування, 

архітектури та житлово-комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміської ради 

 щорічнийзвіт про проведену роботу. 

VII. Позбавленняповноваженьгромадськогоінспектора 
15.Громадський інспекторможе бути позбавлений права виконуватиобов'язки з 

анулюваннямвідповідногопосвідченняуразі: 

1) ненадання до Управління у встановленітермінищорічногозвітуабонегативноїїхоцінки; 

2) неналежноговиконання ним обов'язківгромадськогоінспектора; 

3) вчиненнягромадськимінспекторомпорушеньзаконодавства з питань благоустрою 

містаЗнам’янка, перевищенняповноважень, а такожвчиненняіншихпротиправнихдій при 

виконанніобов'язківгромадськогоінспектора благоустрою населенихпунктів. 

16.Рішення про позбавлення права виконуватиобов'язкигромадськогоінспектора 

благоустрою населенихпунктів з анулюваннямвідповідногопосвідченняприймається 

 виконавчимкомітетомміської ради  за відповіднимподаннямУправліннямістобудування, 

архітектури та житлово-комунальногогосподарстваЗнам’янськоїміської ради. 
 

 

 


