
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 РІШЕННЯ 

 

01 жовтня2021 року           № 139 

 
Про створення комісії з благоустрою 

населених пунктів  

Саф’янівської сільської територіальної громади 

 

             Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Типових правил благоустрою 

населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва, та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року 

№ 310 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 18 грудня 2017 року за 

№1529/31397, з метою покращення благоустрою населених пунктів Саф’янівської 

сільської територіальної громади,  виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити комісію з благоустрою населених пунктів Саф’янівської сільської 

територіальної громади. 

2. Затвердити склад комісії з благоустрою населених пунктів Саф’янівської сільської 

територіальної громади (додаток № 1). 

3. Затвердити Положення про комісію з благоустрою населених пунктів Саф’янівської 

сільської територіальної громади (додаток № 2). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

Саф’янівського сільського голови Хаджикова Петра Васильовича. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова    Наталія ТОДОРОВА 

 

 



 

 

 

 

 

 

СКЛАД 

 комісії з благоустрою населених пунктів 

 Саф’янівської сільської територіальної громади 

 

Голова 

комісії 

Перший заступник сільського голови 

Заступник 

голови 

Начальник управління житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій 

Секретар Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва управління житлово-комунального 

господарства, капітального будівництва, дорожнього господарства та 

інвестицій  

Члени Сектор містобудування та архітектури  

Управління земельних ресурсів та екології 

Відділ юридичного забезпечення та з питань запобігання та 

виявлення корупції 

Староста відповідного населеного пункту 

 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова    Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

Затверджено  

Рішенням виконкому  

Саф’янівського сільського голови 

від 01.10.2021.р.№ 139  

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з благоустрою населених пунктів 

Саф’янівської сільської територіальної громади 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це положення розроблено у відповідності до Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Правил благоустрою Саф’янівської сільської територіальної 

громади Ізмаїльського району Одеської області», затвердженого рішенням № __ від 

______р. 

 

1.2. Комісія утворюється сільською радою для здійснення контролю за станом 

благоустрою населених пунктів Саф’янівської сільської територіальної громади, 

виконанням Правил благоустрою Саф’янівської сільської територіальної громади 

Ізмаїльського району Одеської області, в тому числі озеленення, охорони зелених 

насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані 

власних, прилеглих та закріплених за підприємствами, установами, організаціями 

територій. 

 

1.3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, 

актами Президента України, Верховної Ради України, правовими та нормативно-

технічними актами міністерств та інших органів центральної влади, рішеннями та 

розпорядженнями Саф’янівського сільського голови Ізмаїльського району Одеської 

області, «Правилами благоустрою Саф’янівської сільської територіальної громади 

Ізмаїльського району Одеської області» та цим Положенням. 

 

2.  ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОМІСІЇ 

2.1. Склад комісії затверджується розпорядженням виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради. 

2.2. Очолює комісію, планує її роботу перший заступник сільського голови. 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ 

3.1. Основними завданнями комісії є: 

-  виявлення і попередження можливих порушень на території Саф’янівської сільської 

ради юридичними та фізичними особами Правил благоустрою Саф’янівської сільської 

територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області; 

Додаток № 2 

Затверджено  

Рішенням виконкому 

Саф’янівського сільського голови 

від 01.10.2021.р.№ 139  

 

 



- внесення пропозицій, розроблення заходів щодо поліпшення благоустрою та санітарного 

стану території населених пунктів сільської ради. 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ 

4.1. Проведення рейдів та перевірок територій та об`єктів населених пунктів щодо стану їх 

благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами 

законодавства у сфері благоустрою. 

4.2. Складання актів обстеження та протоколів про адміністративні правопорушення та 

передача їх на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Саф’янівської 

сільської ради для притягнення винних осіб до відповідальності. 

4.3. Розробка і впровадження заходів щодо покращення благоустрою та санітарного стану 

території населених пунктів. 

4.4. Розробка проектів правових актів у сфері благоустрою і санітарного стану території. 

5. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ 

5.1. Комісія проводить засідання, як правило, один раз на місяць. 

5.2. Комісія щокварталу розробляє план роботи на найближчий квартал. План роботи 

затверджується головою комісії. 

5.3. Комісія може проводити виїзні засідання з метою обстеження об’єктів. 

5.4. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем 

комісії. 

5.5. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини присутніх на засіданні членів комісії. У випадку рівної кількості голосів 

вирішальним є голос голови комісії. 

5.6. Сільський голова має право давати доручення комісії стосовно перевірки дотримання 

окремими фізичними та юридичними особами Правил благоустрою Саф’янівської 

сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Реорганізація, внесення змін, доповнень до Положення та ліквідація комісії 

здійснюється за рішенням виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради відповідно 

до чинного законодавства. 

 


