
                                                                                 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок сьомої сесії 

 

___.02.2018 р.                           Летичів                                                №   __                              
 

Про затвердження Програми 

забезпечення діяльності відділу 

«Муніципальної інспекції з 

благоустрою» Летичівської  

селищної ради на 2018 рік 

 

З метою підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян, що 

проживають на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади, посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, 

виконання правил з питань благоустрою, підвищення ефективності 

реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій і подій, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення діяльності відділу 

«Муніципальної інспекції з благоустрою» Летичівської селищної ради на 

2018 рік (додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                             І. Тисячний   

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



Затверджено  

рішенням __ сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від __.02.2018 р. № __ 

 

 

Програма забезпечення діяльності відділу «Муніципальної 

інспекції з благоустрою» Летичівської селищної ради на 2018 рік 

 

1. Загальні положення 

Відділ «Муніципальної інспекції з благоустрою» є уповноваженим 

представником Летичівської селищної ради в сфері забезпечення в межах 

визначених законодавством прав територіальної громади в сфері 

благоустрою на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади,  формування у мешканців активної громадської позиції щодо 

збереження довкілля, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення 

чіткого виконання суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків в 

сфері благоустрою. Головними аспектами цієї діяльності є: забезпечення 

громадського порядку; робота з профілактики правопорушень.  
 

2. Мета Програми 

Метою Програми забезпечення діяльності відділу «Муніципальної 

інспекції з благоустрою» Летичівської селищної ради на 2018 рік (далі – 

Програма) є підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян, що 

проживають на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади, посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, 

виконання правил з питань благоустрою, підвищення ефективності 

реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій і подій. 

 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

Основними завданнями Програми є:  

 забезпечення виконання рішень селищної ради, виконавчого 

комітету з питань, що стосуються громадського порядку та безпеки 

життєдіяльності громадян; 

 дотримання правил з питань благоустрою, торгівлі, паркування 

автотранспорту, підтримання в належному санітарному стані території 

громади;  

 участь в забезпеченні громадського порядку;  

 матеріально-технічне забезпечення роботи відділу «Муніципальної 

інспекції з благоустрою», оплата праці та нарахувань на заробітну плату 

працівників. 

Для досягнення мети своєї діяльності Муніципальна інспекція з 

благоустрою реалізує наступні заходи: 

 здійснює контроль за станом благоустрою території Летичівської 

ОТГ, підтриманням чистоти та порядку, забезпечує попередження, 



запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку у встановленому законодавством порядку; 

 здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, 

організаціями, громадянами вимог Законів України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», правил 

благоустрою, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в 

цій сфері у порядку встановленому законодавством; 

 здійснює контроль за станом благоустрою території Летичівської 

ОТГ, в тому числі озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, 

створенням місць відпочинку громадян, утриманням в належному стані 

закріплених та прилеглих до належних суб’єктам господарювання, 

установам, організаціям будівель, споруд та територій; 

 здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання, 

установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами 

вимог законодавства у сфері поводження з побутовими та виробничими 

відходами; 

 здійснює профілактичні заходи з метою запобігання 

правопорушенням в сфері благоустрою; 

 вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і 

порушують стан благоустрою громади, відшкодування завданих збитків та 

приведення об’єктів благоустрою до належного стану та ін. 
 

 

4. Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

5. Очікувані результати 

Реалізація Програми дозволить:  

 підвищити рівень безпеки громадян, що проживають на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади; 

 скоротити кількість правопорушень в місцях масового перебування 

людей;  

 підвищити ефективність роботи по профілактиці та попередженню 

правопорушень;  

 забезпечити чистоту та порядок, покращити благоустрій на 

території громади;  

 обмежити торгівлю у невстановлених місцях. 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

Програми забезпечення діяльності відділу «Муніципальної 

інспекції з благоустрою» Летичівської селищної ради на 2018 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

6. Учасники Програми   

7. Термін реалізації Програми 2018 рік 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

358,558 тис. грн. 

у тому числі:  

9.1. коштів місцевого бюджету 358,558 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми забезпечення діяльності відділу «Муніципальної 

інспекції з благоустрою» Летичівської селищної ради на 2018 рік 

 

Етапи виконання Програми 

 

Показники витрат: 

 

 

2018 Всього                                                                                                            

тис. грн. 

Селищний бюджет 358,558 358,558 

Кошти небюджетних джерел   

РАЗОМ 358,558 358,558 

 

 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи 

Програми забезпечення діяльності відділу «Муніципальної інспекції з благоустрою»  

Летичівської селищної ради на 2018 рік 

 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1 Забезпечення 

діяльності відділу 

«Муніципальної 

інспекції з 

благоустрою»  

Летичівської 

селищної ради 

Оплата праці та 

нарахувань на 

заробітну плату 

працівників відділу 

«Муніципальної 

інспекції з 

благоустрою» 

2018 рік Виконавчий 

комітет 

Летичівської 

селищної 

ради 

Селищний 

бюджет 

 

358,558 Підвищення 

рівня безпеки 

громадян, 

підвищення 

ефективності 

роботи по 

профілактиці та 

попередженню 

правопорушень, 

покращення 

благоустрою на 

території 

громади 

 


