
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ  

           ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  

 

Н А К А З  

 

16.01.2007  N 7  

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України    

13 березня 2007 р. за N 220/13487   

 
Про затвердження Положення 

 про громадський контроль  

у сфері благоустрою населених пунктів  

 

     Відповідно до  статті  41  Закону  України  "Про  благоустрій  

населених  пунктів"   ( 2807-15 ),   з метою встановлення правових  

засад діяльності  громадських  інспекторів  благоустрою  населених  

пунктів Н А К А З У Ю:  

 

     1. Затвердити  Положення  про  громадський  контроль  у сфері 

благоустрою населених пунктів, що додається.  

     2. Управлінню  благоустрою  та  комунального   обслуговування 

(Я.А.Стеценко)   спільно   з   Відділом   юридичного  забезпечення 

(О.І.Ляшенко)  подати  цей  наказ  у  встановленому   порядку   до 

Міністерства юстиції для державної реєстрації.  

 

     3. Управлінню   благоустрою  та  комунального  обслуговування 

(Я.А.Стеценко)  довести  цей  наказ  до  відома  місцевих  органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування.  

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Г.М.Семчука.  

 

 Віце-прем'єр-міністр України,  

 Міністр будівництва, архітектури  

 та житлово-комунального  

 господарства України                                    В.В.Рибак  

 ПОГОДЖЕНО:  

 В.о. Голови   

 Держпідприємництва України                            К.О.Ващенко  

 Заступник Міністра  

 фінансів України                                  А.І.Мярковський  

 Перший заступник  

 Міністра економіки України                            С.А.Романюк  

   

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2807-15


 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  будівництва,  

архітектури та житлово-комунального 

 господарства України 16.01.2007  N 7  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

13 березня 2007 р.  за N 220/13487   

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів  
  

1. Загальні положення  
 

     1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті  41  Закону України 

"Про благоустрій населених пунктів" ( 2807-15 ).  

     1.2. Громадський   контроль  у  сфері  благоустрою  населених пунктів 

здійснюють  громадські  інспектори  благоустрою  населених пунктів (далі - 

громадські інспектори).  

        2. Організація діяльності громадських інспекторів  

     2.1. Діяльність  громадських  інспекторів  організовують   та координують 

місцеві державні адміністрації.  

     2.2. Громадські   інспектори  у  своїй  діяльності  керуються Конституцією 

України  ( 254к/96-ВР ),   законами  України,  актами Президента   України   і   

Кабінету   Міністрів   України,  іншими нормативно-правовими актами і 

стандартами щодо вимог з благоустрою населених пунктів, наказами 

центрального органу виконавчої влади з питань    житлово-комунального    

господарства,    наказами     та розпорядженнями   Ради   міністрів   

Автономної  Республіки  Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, 

селищних, міських рад та   їх   виконавчих  органів,  Правилами  благоустрою  

територій, затвердженими в установленому порядку,  у відповідному  

населеному пункті та цим Положенням.  

          3. Порядок призначення громадських інспекторів  

     3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що 

досягли 18 років,  мають досвід роботи у сфері  благоустрою  та пройшли 

співбесіду в відповідній місцевій державній адміністрації.  

     3.2. Громадянин,  який  бажає  бути  громадським інспектором, подає до 

відповідної  місцевої  державної  адміністрації  письмову заяву   довільної   

форми.   До   заяви  може  додаватись  подання організації,  що  його   

рекомендує,   або   письмове   клопотання відповідного    структурного    

підрозділу    місцевої   державної адміністрації  з  питань  житлово-

комунального  господарства,   до відання якого належать питання з 

благоустрою населеного пункту.  

     3.3. Громадські    інспектори    призначаються   відповідними місцевими 

державними адміністраціями після проходження  співбесіди та  виявлення  

претендентом  знань  з основ законодавства з питань благоустрою населених 

пунктів.  

     3.4. Громадські     інспектори     отримують      посвідчення встановленого 

зразка, що підтверджують їх повноваження (додаток).  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
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     3.5. Посвідчення    громадського    інспектора    благоустрою населених   

пунктів   видають    відповідні    місцеві    державні адміністрації  терміном  

на  один  рік із щорічним продовженням за результатами оцінки 

щоквартальних та щорічного звітів громадського інспектора про виконану 

роботу.  

     3.6. У   посвідченні   громадського  інспектора  визначається територія, у 

межах якої він може здійснювати свої повноваження.  

     3.7. Громадські інспектори виконують  роботу  на  громадських засадах,  

без  звільнення  від  основної  роботи  і без додаткової оплати праці.  

     3.8. Громадський  інспектор  повинен  пройти   інструктаж   у відповідній   

місцевій   державній   адміністрації,   якою  видано посвідчення, з питань 

здійснення інспекційних перевірок, складання за  їх  результатами протоколів 

про правопорушення законодавства у сфері  благоустрою  населених  пунктів  

та інструктаж  з  техніки безпеки.          

4. Координація діяльності громадських інспекторів  

     4.1. Громадські  інспектори  працюють  у  тісній  взаємодії з відповідними 

місцевими державними адміністраціями,  які призначили їх   і  видали  

посвідчення  громадського  інспектора  благоустрою населених пунктів,  

іншими  державними  органами,  які  здійснюють контроль  за  станом  та 

утриманням об'єктів благоустрою населених пунктів.  

     4.2. Кожний громадський інспектор закріплюється  за  відділом або   

сектором   відповідного   структурного  підрозділу  місцевої державної    

адміністрації    з    питань     житлово-комунального господарства,  до  

відання  якого  належать  питання з благоустрою населеного пункту,  сфера 

діяльності яких збігається  з  галузевим напрямком діяльності громадського 

інспектора.  

     4.3. Керівник  структурного  підрозділу  відповідної місцевої державної   

адміністрації,   за   яким   закріплений   громадський інспектор: 

     надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення 

громадського   контролю   за  додержанням  законодавства  у  сфері 

благоустрою та Правил благоустрою території населеного пункту; 

     координує його діяльність; 

     проводить з  ним   навчання,   ознайомлює   його   з   новими 

законодавчими   та   нормативними   документами,   які   регулюють 

здійснення громадського контролю; 

     залучає його   до  участі  в  перевірках,  які  збігаються  з напрямком 

діяльності громадського інспектора; 

     оформляє в  установленому  законодавством порядку направлення для 

громадського інспектора на проведення перевірок; 

     приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських 

інспекторів благоустрою населеного пункту; 

     уносить подання  про  продовження  терміну  виконання функції 

громадського інспектора благоустрою населених пунктів.  

                 5. Права громадських інспекторів  

     Громадські інспектори мають право: 



     брати участь  у  проведенні  спільно  з  працівниками органів державного 

контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами,  

організаціями  та  громадянами  законодавства у сфері благоустрою 

населених пунктів; 

     проводити перевірки,   складати   протоколи   про   порушення 

законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подавати  їх органам  

державного контролю у цій сфері для притягнення винних до 

відповідальності; 

     надавати допомогу   органам   державного   контролю  у  сфері 

благоустрою  населених  пунктів  у  діяльності  щодо   запобігання 

порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів; 

     здійснювати інші повноваження відповідно до закону.  

               6. Обов'язки громадських інспекторів  

     Громадські інспектори зобов'язані: 

     дотримуватись вимог  чинного  законодавства  та  вимог  цього 

Положення при проведенні рейдів та перевірок; 

     сумлінно виконувати  покладені на них завдання та інформувати 

відповідні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, за  

якими закріплені громадські інспектори,  про результати рейдів та перевірок 

безпосередньо після їх закінчення; 

     щокварталу до  5  числа наступного за звітним кварталом та не пізніше  15  

січня  наступного  за  звітним   року   подавати   до відповідної  місцевої  

державної  адміністрації,  якою  призначено громадського    інспектора    

благоустрою    населених    пунктів, щоквартальні та щорічний звіти про 

проведену роботу.  

                    7. Позбавлення повноважень громадського інспектора  

     7.1. Місцева   державна   адміністрація,    яка    призначила громадського 

інспектора, має право позбавити його права виконувати обов'язки 

громадського інспектора благоустрою населених пунктів  з анулюванням 

відповідного посвідчення у разі: 

     ненадання у встановлені терміни  щоквартальних  та  щорічного звітів або 

негативної їх оцінки; 

     неналежного виконання ним обов'язків громадського інспектора; 

     учинення громадським  інспектором  порушень  законодавства  з питань 

благоустрою населених пунктів,  перевищення повноважень,  а також  

учинення  інших  протиправних  дій при виконанні обов'язків громадського 

інспектора благоустрою населених пунктів.  

     7.2. Рішення  про  позбавлення  права  виконувати   обов'язки 

громадського    інспектора   благоустрою   населених   пунктів   з 

анулюванням  відповідного  посвідчення   приймається   відповідною 

місцевою державною адміністрацією.  
 

Начальник Управління  

 благоустрою та комунального  

 обслуговування                                       Я.А.Стеценко   



 

                                      Додаток  

                                      до пункту 3.4 Положення  

                                      про громадський контроль  

                                      у сфері благоустрою  

                                      населених пунктів  

  

 

ЗРАЗОК  

               посвідчення громадського інспектора  

                  благоустрою населених пунктів  

  

 

     Перша сторінка обкладинки  

 

---------------------------------------- 

|                                      | 

|                                      | 

|                       ПОСВІДЧЕННЯ    | 

|    Державний                         | 

|      герб             ГРОМАДСЬКОГО   | 

|     України            ІНСПЕКТОРА    | 

|                       БЛАГОУСТРОЮ    | 

|                    НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ | 

|                                      | 

|                                      | 

----------------------------------------  

 

     Перша сторінка розвороту               Друга сторінка розвороту  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

|_____________________________________ |         ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ           

| 

|      (назва місцевої державної       |                                      | 

|адміністрації, яка видала посвідчення)|    до "___"_____________ 200__ р.    | 

|                                      |                                      | 

|----------- ПОСВІДЧЕННЯ N ___________ |   Відмітка про продовження 

строку    | 

||         | Прізвище ________________ |          дії посвідчення             | 

||         | Ім'я ____________________ |                                      | 

||         | По батькові _____________ |Продовжено          Продовжено        | 

||         | є громадським інспектором |                                      | 

||         | благоустрою населених     |до "__"___ 20__ р.  до "__"___ 20__ р.| 

|----------- пунктів                   |                                      | 

|                                      |М.П. ___________    М.П. ___________  | 



|_____________________________________ |      (підпис)           (підпис)     | 

|   (територіальна межа повноважень)   |                                      | 

|                                      |                                      | 

|П.І.Б. особи, що видала посвідчення   |                                      | 

|"__"_______ 20__ р.                   |                                      | 

|                                      |                                      | 

|________    (__________________)      |                                      | 

|(підпис)          (прізвище)          |                                      | 

-------------------------------------------------------------------------------  

 

     Перша сторінка вкладки                 Друга сторінка вкладки  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

|     Згідно зі ст. 41 Закону України  |     проводити перевірки, складати    | 

|"Про благоустрій населених пунктів"   |протоколи про порушення 

законодавства | 

|та Положенням про громадський         |у сфері благоустрою населених 

пунктів | 

|контроль у сфері благоустрою          |і подавати їх органам державного      | 

|населених пунктів, що затверджене     |контролю у цій сфері для притягнення  

| 

|наказом Мінбуду від 16.01.2007 N 7,   |винних до відповідальності;           | 

|громадський інспектор                 |     надавати допомогу органам        | 

|     МАЄ ПРАВО:                       |державного контролю у сфері           | 

|--------------------------------------|благоустрою населених пунктів у       | 

|     брати участь у проведенні        |діяльності щодо запобігання           | 

|спільно з працівниками органів        |порушенням законодавства про          | 

|державного контролю рейдів та         |благоустрій населених пунктів;        | 

|перевірок додержання підприємствами,  |     здійснювати інші повноваження    

| 

|установами, організаціями та          |відповідно до закону.                 | 

|громадянами законодавства у сфері     |                                      | 

|благоустрою населених пунктів;        |                                      | 

-------------------------------------------------------------------------------  

 

 Начальник Управління благоустрою  

 та комунального обслуговування                       Я.А.Стеценко  

 


