
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

 
Про створення комісії з благоустрою територій населених пунктів 

Арцизької міської територіальної громади 

 
Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частиною 1 статті 10 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», з метою планування заходів з благоустрою 
територій населених пунктів Арцизької міської територіальної громади, 
підготовки пропозицій для організації робіт з благоустрою та вчинення інших 
дій, спрямованих на поліпшення благоустрою територій населених пунктів 
громади, Арцизька  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Створити комісію з благоустрою територій населених пунктів 
Арцизької міської територіальної громади ( далі - Комісія) у складі згідно  з 
додатком 1. 

2. Затвердити Положення про комісію з благоустрою територій 
населених пунктів Арцизької міської територіальної громади (додаток 2). 

3. Комісії забезпечити виконання завдань, передбачених п.4 додатку 2  
цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань промисловості, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери послуг. 

 

 
 

 

 

 

Проект рішення підготовлений 
відділом капітального 
будівництва, містобудування, 
архітектури, транспорту та 
благоустрою  

 

 

 

 



Лист погодження до проекту рішення Арцизької міської ради 

«Про створення комісії з благоустрою територій населених пунктів 

Арцизької міської територіальної громади» 

 

 

Секретар Арцизької міської ради 

«___» _________ 2022 року_________________Ольга ДОБРЯКОВА 

 

Заступник міського голови 

«___» _________ 2022 року_________________Оксана СТОЯНОВА 

 

Начальник юридичного відділу 

«___» _________ 2022 року_________________Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального 
господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою 

«___» _________ 2022 року________________ Віталій ГОРЯЙНОВ 

 

Виконовець 

Головний спеціаліст з благоустрою відділу капітального будівництва, 
житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 
транспорту та благоустрою 

«___» _________ 2022 року ________________ Олександр ВОЙДЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1  
до проекту рішення 
Арцизької міської ради 

 
Склад комісії  

з благоустрою територій населених пунктів  

Арцизької міської територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Комісія Посада 

1 Голова комісії Начальник відділу капітального будівництва, 
житлово-комунального господарства, архітектури, 
містобудування, транспорту та благоустрою 

2 Секретар комісії Головний спеціаліст з благоустрою відділу 
капітального будівництва, житлово-комунального 
господарства, архітектури, містобудування, 
транспорту та благоустрою 

 Члени комісії  
 3   Головний спеціаліст з комунікацій відділу 

інформаційних технологій та комп’ютерного 
забезпечення 

4  Головний спеціаліст відділу доходів і зборів 
фінансового управління 

5   Заступник директора комунального підприємства 
«Благоустрій» ( у м.Арциз) або староста відповідного 
старостинського округу ( у сільських населених 
пунктах) 

6  Представник громадськості 
7  Представник громадськості 
8  Представник громадськості 
9  Представник громадськості 
10  Представник громадськості 
11  Представник громадськості 
 

  

 
 
 



 
Додаток  2  
до проекту рішення 
Арцизької міської ради 
№ ___ від __________ 

 

Положення про комісію  

з благоустрою територій населених пунктів  

Арцизької міської територіальної громади 

 

1. Положення про комісію з благоустрою територій населених пунктів 
Арцизької міської територіальної громади (надалі за текстом – 
Положення) визначає повноваження, функціональну спрямованість та 
порядок організаційної роботи Комісії з благоустрою територій 
населених пунктів Арцизької міської територіальної громади (надалі за 
текстом – Комісія). 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Арцизької міської 
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Арцизького 
міського голови та іншими нормативно-правовими актами, а також цим 
Положенням. 

3. Комісія проводить свою діяльність на підставі цього Положення. 
4. Комісія виконує наступні завдання: 

вивчає потреби, планує заходи та організовує роботу з 
благоустрою територій населених пунктів Арцизької міської 
територіальної громади, готує пропозиції для включення заходів до 

Програми  «Благоустрій територій населених пунктів Арцизької 
міської територіальної громади»;  

вживає заходи щодо виявлення самовільно розміщених об’єктів 
(тимчасові споруди, недобудови, інші споруди та конструкції), які 
підлягають демонтажу та/або транспортування, проводить роботу з 
встановлення їх власників. У разі їх виявлення, збирає інформацію для 
складання адміністративних протоколів про порушення Правил 
благоустрою, затверджених рішенням Арцизької міської ради від 19 
листопада 2021 року №922-VIII. Готує проекти рішень виконавчого 
комітету щодо демонтажу таких об’єктів; 



проводить обстеження громадських територій, будівель, споруд 
та приміщень на предмет дотримання вимог Правил благоустрою 
територій населених пунктів Арцизької міської територіальної 
громади, затверджених рішенням Арцизької міської ради від 19 
листопада 2021 року №922-VIII; 
- самостійно розподіляє обов’язки між членами Комісії; 
- здійснює інші заходи, необхідні для забезпечення благоустрою 
територій населених пунктів Арцизької міської територіальної 
громади.  

5. Комісія з моменту створення діє на постійній основі та здійснює свою 
роботу шляхом проведення засідань у разі необхідності.  

6. Рішення Комісії оформлюються у вигляді протоколів засідання Комісії. 
Протоколи засідання Комісії підписуються головою Комісії та 
секретарем Комісії. 

7. Засідання Комісії правомочне при наявності більше 50 відсотків членів 
Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на її 
засіданні членів. 

8. Комісія для виконання поставлених завдань з благоустрою може 
залучати депутатів Арцизької міської ради, представників комунальних 
підприємств, установ та організацій усіх типів власності. 

9. Комісія щоквартально звітує про результати роботи Комісії за минулий 
квартал перед депутатами Арцизької міської ради. 
 
 
 
  


