
 
          ПРОЕКТ 
 

 
 

 

 
Про громадських інспекторів  

благоустрою 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР та Кодексу України про адміністративні 
правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X, виконавчий комітет міської 

ради 

в и р і ш и в :  

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів благоустрою 

міста Івано-Франківська (додається).  
2. Уповноважити громадських інспекторів благоустрою правом на 

складання протоколів у справах про адміністративні правопорушення за 
ст.152, 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови М. Вітенка та керуючого справами виконавчого комітету 
І. Шевчука. 

 
 

 
 

Міський голова                                                                      Руслан Марцінків 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 

від ___ _______ 2017 р. № ______ 
 

Положення про громадських інспекторів  

благоустрою міста Івано-Франківська 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 41 Закону Украї-
ни «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 Івано-
Франківська», затверджених рішенням міської ради від 25 грудня 2015 ро-

ку №68. 
1.2. Громадський контроль у сфері благоустрою здійснюють громад-

ські інспектори благоустрою міста Івано-Франківська (далі – громадські 
інспектори). 

1.3. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституці-
єю України, законами України, актами Президента України і Кабінету Мі-
ністрів України, іншими нормативно-правовими актами і стандартами що-

до вимог з благоустрою населених пунктів, наказами центрального органу 
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, рішення-

ми міської ради та її виконавчого комітету, «Правилами благоустрою міста 
Івано-Франківська», «Правилами паркування транспортних засобів», за-

твердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 
року №1342, «Правилами руху та стоянки приватного транспорту у житло-

вих зонах м. Івано-Франківська», затверджених рішенням міської ради від 
13.03.2014р.  № 1357-43 та цим Положенням. 

 
2. Порядок призначення громадських інспекторів 

2.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, 
що досягли 18 років, мають досвід роботи у сфері благоустрою та пройшли 
співбесіду в Департаменті житлової, комунальної політики та благоустрою 

або Управлінні транспорту та зв’язку виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради. 

2.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає 
на ім’я міського голови Івано-Франківська письмову заяву довільної фор-

ми. До заяви додається подання комунального підприємства, громадської 
організації, органу самоорганізації населення (ОСН), об’єднання співвлас-

ників багатоповерхових будинків (ОСББ), що його рекомендує або пись-
мове клопотання відповідного структурного підрозділу виконавчого комі-

тету.  
2.3. Заява громадянина з поданням за резолюцією міського голови 

направляється до профільного заступника міського голови з питань діяль-



ності виконавчих органів ради для співбесіди і виявлення у претендента 
знань з основ законодавства з питань благоустрою населених пунктів та 

погодження його кандидатури. 
2.4. Після позитивного погодження кандидатури громадського ін-

спектора заступник міського голови з питань діяльності виконавчих орга-

нів ради доручає Департаменту житлової, комунальної політики та благоу-
строю або управлінню транспорту та зв’язку виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комі-
тету про призначення громадського інспектора. 

2.5. Громадські інспектори у день їх призначення отримують посвід-
чення, що підтверджують їх повноваження, за зразком, який встановлено 

додатком до цього положення. 
У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах 

якої він може здійснювати свої повноваження та профільний напрямок ін-
спектування. Посвідчення громадського інспектора видається терміном на 

один рік з можливістю його щорічного продовження. 
2.6. Виготовлення та заповнення посвідчення громадського інспек-

тора забезпечує структурний підрозділ виконавчого комітету, відповідаль-
ний за підготовку проекту рішення про призначення.   

2.7. Після призначення громадський інспектор повинен пройти ін-

структаж у відповідному структурному підрозділі виконавчого комітету з 
питань складання протоколів про правопорушення законодавства у сфері 

благоустрою. 
 

3. Координація діяльності громадських інспекторів 
3.1. Діяльність громадських інспекторів організовує та координує: 

– з питань дотримання загальних вимог Правил благоустрою міста Івано -
Франківська – Департамент житлової, комунальної політики та благоуст-

рою; 
– з питань дотримання вимог Правил паркування транспортних засобів – 

Управління транспорту та зв’язку. 
3.2. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з структур-

ними підрозділами виконавчого комітету, комунальними підприємствами 

та іншими органами, які здійснюють контроль за станом та утриманням 
об'єктів благоустрою. 

3.3. Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою, 
управління транспорту та зв’язку: 

3.3.1. надають практичну і методичну допомогу з питань здійснення 
громадського контролю за додержанням законодавства у сфері благоуст-

рою; 
3.3.2. координують діяльність громадських інспекторів; 

3.3.3. проводять навчання, ознайомлюють з новими законодавчими 
та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського 

контролю; 



3.3.4. залучають громадських інспекторів до участі в перевірках, які 
збігаються з напрямком діяльності громадського інспектора; 

3.3.5. узгоджують план здійснення рейдів і перевірок та реєструють 
направлення для громадського інспектора на проведення перевірок у від-
повідному журналі; 

3.3.6. приймають та аналізують звіти громадських інспекторів; 
3.3.7. вносять подання про продовження терміну виконання функції 

громадського інспектора на наступний рік. 
 

4. Права громадських інспекторів 
4.1. Громадські інспектори мають право: 

4.1.1. брати участь у проведенні спільно з працівниками структурних 
підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств рейдів та 

перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх 
форм власності та жителями міста Івано-Франківська законодавства у сфе-

рі благоустрою населених пунктів та прилеглих територій та правил пар-
кування; 

4.1.2. проводити перевірки, складати протоколи про порушення за-
конодавства у сфері благоустрою населених пунктів згідно статей 152 та 
1521 Кодексу України про адміністративні порушення і подавати їх до ад-

міністративної комісії при виконавчому комітеті Івано-Франківської місь-
кої ради для притягнення винних до відповідальності; 

4.1.3. проводити у випадках, установлених законом, фотографування, 
звукозапис, відео зйомку як допоміжний засіб для попередження і розкрит-

тя порушень законодавства у сфері благоустрою населених пунктів; 
4.1.4. здійснювати інші повноваження відповідно до закону. 

4.2. Громадські інспектори зобов'язані: 
4.2.1. дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього 

Положення при проведенні рейдів та перевірок; 
4.2.2. сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформува-

ти відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету про результа-
ти рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення; 

4.2.3. подавати звіти про проведену роботу. 

 
5. Позбавлення повноважень громадського інспектора  

5.1. Громадський інспектор може бути позбавлений права виконува-
ти обов'язки з анулюванням відповідного посвідчення у разі: 

5.1. ненадання звітів про роботу або негативної їх оцінки; 
5.2. неналежного виконання ним обов'язків громадського інспектора; 

5.3. вчинення громадським інспектором порушень законодавства з 
питань благоустрою, перевищення повноважень, зафіксованих фактів бру-

тальної поведінки, а також вчинення інших протиправних дій при вико-
нанні обов'язків громадського інспектора благоустрою населених пунктів.  

5.5.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громад-
ського інспектора з анулюванням відповідного посвідчення приймається 



виконавчим комітетом міської ради за відповідним поданням профільного 
структурного підрозділу. 

 
 
 

 
 

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                                                         І. Шевчук 

 
 



Додаток  
до Положення про 

громадських інспек-
торів благоустрою 
м.Івано-Франківська 

 
 

Зразок посвідчення громадського інспектора  
благоустрою міста Івано-Франківська 

 
Лицьовий бік 

 
Герб Івано-Франківська 

ПОСВІДЧЕННЯ № 
 

 Прізвище ________________ 

Ім’я ________________ 
По батькові ________________ 

Є громадським інспектором благоустрою міста Івано-
Франківська ________________ (територіальна та/чи 

функціональна сфера повноважень) 

 
П.І.Б. особи, що видала посвідчення 

«___»________20__ р. _______ (підпис) ________ (прізвище) 
 

Посвідчення дійсне до «___»________20__ р.  
 
 

Зворотній бік 
 

Згідно ст. 41 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", 
Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пу-

нктів, що затверджене наказом Мінбуду від 16.01.2007 N 7 громадський 
інспектор МАЄ ПРАВО 

– брати участь у проведенні спільно з працівниками структурних під-
розділів виконавчого комітету та комунальних підприємств рейдів та пере-

вірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм 
власності та жителями міста Івано-Франківська законодавства у сфері бла-

гоустрою та правил паркування; 
– проводити перевірки, складати протоколи про порушення законо-

давства у сфері благоустрою населених пунктів згідно статей 152 та 1521 
Кодексу України про адміністративні порушення і подавати їх до адмініст-
ративної комісії при  виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ра-

ди  для притягнення винних до відповідальності; 



– проводити у випадках, установлених законом, фотографування, зву-
козапис, відео зйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття 

порушень законодавства у сфері благоустрою населених пунктів. 
 
 

 
 

 
 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про гро-
мадських інспекторів благоустрою». 

 
І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання. 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР та Кодексу України про адміністративні 
правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.  

Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією 

України, законами України, актами Президента України і Кабінету Мініст-
рів України, іншими нормативно-правовими актами і стандартами щодо 

вимог з благоустрою населених пунктів, наказами центрального органу 
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, рішення-

ми міської ради та її виконавчого комітету, «Правилами благоустрою міста 
Івано-Франківська», «Правилами паркування транспортних засобів», за-

твердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 
року №1342, «Правилами руху та стоянки приватного транспорту у житло-

вих зонах м. Івано-Франківська», затверджених рішенням міської ради від 
13.03.2014р.  № 1357-43. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

 Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни +  

Держава +  

Суб’єкти господарювання, +  

у тому числі суб’єкти малого 
підприємництва 

+ 
 

 

 
ІІ. Цілі регулювання 

Метою прийняття рішення є впорядкування вуличного паркування та 
дотримання правил благоустрою в м. Івано-Франківську. 



 
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

цілей 

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулюван-
ня: 

Вид альтерна-
тиви 

Опис альтернативи 

Альтернатива 
1 

Прийняття рішення «Про громадських інспекторів благоус-
трою». 

Альтернатива 
2 

Не прийняття рішення «Про громадських інспекторів бла-
гоустрою». 

Альтернатива 

3 

Не винесення рішення «Про громадських інспекторів бла-

гоустрою». 

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид альтерна-

тиви 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 

1 

Дана альтернатива дасть можли-

вість збільшення надходжень до 
міського бюджету від складання 
протоколів про порушення законо-

давства у сфері благоустрою насе-
лених пунктів згідно статей 152 та 

1521 Кодексу України про адмініс-
тративні порушення також зможе 

забезпечити підвищення безпеки 
та впорядкування паркування та 

руху транспортних засобів та до-
тримання правил благоустрою, 

підвищення безпеки на дорогах та 
тротуарах міста. 

відсутні 

Альтернатива 

2 

Не покращить стан впорядкування 

руху та паркування транспортних 
засобів та дотримання правил бла-

гоустрою. 

відсутні 

Альтернатива 

3 

Дана альтернатива також не є при-

йнятною тому що не зможе забез-
печити підвищення безпеки життє-

діяльності та впорядкування пар-

відсутні 

 



кування транспортних засобів та 

дотримання правил благоустрою. 

 

3.Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтерна-
тиви 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 
1 

 Забезпечить : 

впорядкування та контроль за 

паркуванням на паркувальних 

майданчиках, місцях для парку-

вання інвалідів тощо. 

- відкритість та доступність 

для громадян інформації 

про благоустрій населених 

пунктів. 

-покращення санітарного стану 

в місті. 

 

- 

Альтернатива 
2 

 Не забезпечить:  

впорядкування та контроль за 

паркуванням на паркувальних 

майданчиках, місцях для парку-

вання інвалідів тощо. 

- відкритість та доступність 

для громадян інформації 

про благоустрій населених 

пунктів. 

-покращення санітарного стану 

в місті. 

 

 

- 

Альтернатива - - 



3 Не забезпечить:  

впорядкування та контроль за 

паркуванням на паркувальних 

майданчиках, місцях для парку-

вання інвалідів тощо. 

- відкритість та доступність 

для громадян інформації 

про благоустрій населених 

пунктів. 

-покращення санітарного стану 

в місті. 

 

 

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість 

суб’єктів госпо-
дарювання, що 

підпадають під 
дію регулювання, 

одиниць* 

     

Питома вага гру-
пи у загальній кі-

лькості, відсотків 

     

 

 

Вид альтерна-

тиви 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Забезпечить : 

впорядкування та контроль за 

паркуванням на паркувальних 

майданчиках, місцях для пар-

кування інвалідів тощо. 

- відкритість та доступність 

Витрати відсутні 



для громадян інформації 

про благоустрій населених 

пунктів. 

-покращення санітарного стану 

в місті. 

 

Альтернатива 2 Не забезпечення наявності до-
кументу, що регламентує осно-

вні вимоги щодо організації 
виконання робіт з благоустрою 

міста; гарантовані та рівні мо-
жливості; 

Відсутні 

Альтернатива 3 Не забезпечення наявності до-
кументу, що регламентує осно-

вні вимоги щодо організації 
виконання робіт з благоустрою 

міста; гарантовані та рівні мо-
жливості; 

Відсутні 

 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1. Сумарні витрати для 

суб’єктів господарювання великого і сере-

днього підприємництва  
- 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для 
суб’єктів господарювання великого і сере-

днього підприємництва  

- 

Альтернатива 3. Сумарні витрати для 

суб’єктів господарювання великого і сере-
днього підприємництва  

- 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнен-
ня цілей 

Рейтинг резуль-
тативності (до-

сягнення цілей 

Бал результати-
вності (за чоти-

рибальною сис-

Коментарі щодо присвоєння відповід-

ного бала 



під час вирішен-
ня проблеми) 

темою оцінки) 

Альтернатива 1 4 Альтернатива 1 дозволяє досяг-

нути впорядкування руху транспорт-
них засобів, паркування та дотримання 

правил благоустрою. 

Альтернатива 2 1 не дозволяє досягнути впорядку-

вання руху транспортних засобів, пар-
кування та дотримання правил благоу-

строю. 

Альтернатива 3 1 не дозволяє досягнути впорядку-
вання руху транспортних засобів, пар-

кування та дотримання правил благоу-
строю. 

 

Рейтинг резуль-
тативності 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсу-
мок) 

Обґрунтування 
відповідного 

місця альтер-
нативи у рей-

тингу 

Альтернатива 1 Збільшення на-

дходжень від скла-
дання протоколів про 

порушення законо-
давства у сфері бла-
гоустрою населених 

пунктів згідно статей 
152 та 1521 Кодексу 

України про адмініс-
тративні порушення 

відсутні Альтернатива 

1 забезпечить 
досягнення 

поставлених 
цілей 

 

Альтернатива 2 Відсутні Не дозволить 
виконати вимоги 

впорядкування 
руху транспорт-

них засобів, пар-
кування  та до-

тримання правил 
благоустрою. 

Альтернатива 
2 призведе до 

невиконання 
вимог благоу-

строю та пар-
кування 

Альтернатива 3 Відсутні Не дозволить 

виконати вимоги 

Альтернатива 

3 призведе до 



впорядкування 

руху транспорт-
них засобів , пар-
кування та до-

тримання правил 
благоустрою. 

невиконання 

вимог благоу-
строю та пар-
кування 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги обраної аль-

тернативи / причини відмови від альте-
рнативи 

Оцінка ризику зов-
нішніх чинників на 

дію запропоновано-
го регуляторного 

акта 

Альтернатива 

1 

Альтернатива 1 дозволяє досягнути 

поставлених цілей впорядкування руху 
транспортних засобів, паркування та 

дотримання правил благоустрою. 

 Проект має мету 

забезпечення вимог 
впорядкування руху 

транспортних засо-
бів, паркування  та 

дотримання правил 
благоустрою. 

Альтернатива 

2 

Альтернатива 2 не дозволить вико-

нати вимоги впорядкування руху тран-
спортних засобів та дотримання правил 

благоустрою. 

Х 

Альтернатива 

3 

Альтернатива 3 не дозволить вико-

нати вимоги впорядкування руху тран-
спортних засобів та дотримання правил 

благоустрою. 

Х 

 
 

V.Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 
проблеми 

Пропонується для вирішення зазначеної проблеми прийняти рішення 
виконавчого комітету міської ради «Про громадських інспекторів благоус-

трою», дія якого суттєво вирішує проблему врегулювання порядку руху 
транспортних засобів та дотримання правил благоустрою. 

 
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ре-

сурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні  

Реалізація проекту рішення не передбачає фінансових витрат 
суб’єктів господарювання .  
 



VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту 
Строк дії пропонується не обмежувати в часі. 

 
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту 

1. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється вимоги 

регуляторного акта; 
2. Кількість складених протоколів щодо порушення вимог регулято-

рного 
акта. 

 
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акту 
Цільові групи та строки проведення відстеження: 

Не пізніше трьох років після набрання чинності регуляторним ак-
том, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде 

здійснене повторне відстеження результативності дії акту. 
Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення по-

вторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, 
проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.  
 

 
 

 
Начальник управління транспорту та зв’язку                                     О.Ганчак 

 


