
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 25.05.2017 № 23-9/VII
                 м. Золотоноша

Про внесення змін до рішення міської ради
від 22.02.2012 №15-9/VI „Про затвердження Правил
благоустрою території міста Золотоноші” зі змінами

З метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства, що
регулюють діяльність у сфері благоустрою населених місць, поводження з
відходами, санітарними нормами і правилами, враховуючи норми Кодексу
України про адміністративні правопорушення, Закону України „Про
Національну поліцію”, рішення Золотоніської міської ради від 22.03.2017
№ 21-7/VII „Про створення комунального підприємства Золотоніської міської
ради „Муніципальна варта” та затвердження його Статуту”, враховуючи лист
управління житлово – комунального господарства (16.05.2017 № 926),
керуючись п. 44 ст. 26 та п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”,-

міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.02.2012 №15-9/VI „Про
затвердження Правил благоустрою території міста Золотоноші” зі змінами
30.06.2016 № 10-8/VII, 26.07.2016 № 11-39/VII, виклавши пункти додатку в
новій редакції, а саме:
- абзац 2 п. 3.14 розділу ІІІ „Забезпечення санітарного стану”:

„Працівники управління ЖКГ, представники управління архітектури,
регулювання забудов та земельних відносин, уповноважені посадові особи КП
Золотоніської МР „Муніципальна варта”, управління Держпродспоживслужби
у Золотоніському районі, працівники Золотоніського ВП ГУНП України в
Черкаській області проводять рейди з перевірки санітарного стану території
громади, на яких розміщенні заклади громадського харчування та побутового
обслуговування населення, навчальні заклади, підприємства, установи та
організації незалежно від форми власності, приватні садиби громадян, та за
порушення правил благоустрою мають видавати приписи на їх усунення, а
також, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень стосовно



фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та посадових осіб”.
- п. 17.1. розділу XVII „Контроль виконання Правил”:

„Контроль за станом благоустрою міста, дотриманням та здійсненням
заходів, спрямованих на виконання вимог цих Правил, здійснюються
управлінням житлово – комунального господарства, управлінням архітектури,
регулювання забудови та земельних відносин виконавчого комітету
Золотоніської міської ради, уповноваженими на те посадовими особами
комунального підприємства Золотоніської міської ради «Муніципальна варта»
та працівниками Золотоніського ВП ГУНП України в Черкаській області”;
- п. 3.11.8 розділу ІІІ „Забезпечення санітарного стану” - виключити.

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голову Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на
постійні комісії  міської ради з питань будівництва, землеустрою, житлово –
комунального господарства та благоустрою (Короленко В.Ю).

Міський голова В.О.Войцехівський

Флоренко 53346


