ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 23.01.2018 р. № 11
Про затвердження Положення
про відділ по благоустрою при міській раді.
Керуючись статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтями 2, 10, 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
Вирішили: 1. Затвердити Положення про відділ по благоустрою при міській раді
(додається).
2. Пункти 2,3,4,5 рішення 17 сесії міської ради 6 скликання від 15.08.2012 року за № 4 –
скасувати.
3. Рішення набуває чинності з 01.01.2018 року

Міський голова

В. Сидоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням тридцять першої сесії
Заводської міської ради
сьомого скликання
від 23.01.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ПО БЛАГОУСТРОЮ
ПРИ МІСЬКІЙ РАДІ
1.Загальні положення
1.1. Відділ по благоустрою утворений Заводською міською радою, є
виконавчим органом міської ради, підзвітний і підконтрольний їй,
підпорядкований виконкому міської ради та заступнику міського голови.
1.2. Відділ по благоустрою при міській раді у своїй діяльності керується
Конституцією України, Законами України, законодавчими та нормативними
актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, цим Положенням, розпорядженнями міського голови.
1.3. Відділ по благоустрою при міській раді не є юридичною особою і
фінансується за рахунок міського бюджету.
1.4. Відділ по благоустрою при міській раді утворений з метою:
- здійснення ефективних заходів з утримання території населеного пункту у
належному стані (використання їх за призначенням відповідно до генерального
плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил
забудови, правил благоустрою території населеного пункту), а також санітарне
очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів
благоустрою, збереження об’єктів загального користування, а також природних
ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;
- організації належного утримання та раціонального використання території,
будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного,
оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;
- створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою
населеного пункту.
2. Основні завдання
2.1. Забезпечення на території міської ради чистоти і порядку;
2.2. Забезпечення належного санітарного очищення місць загального
корстування (парків, кладовищ, пам’ятників тощо);
2.3. Забезпечення утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і
кущів, косіння газонів, боротьба з бур’янами, поливання зеленої зони і газонів),
площ, тротуарів, доріжок, прибирання снігу;
2.4. Проведення комплексу робіт з інженерного захисту території;
2.5. Проведення протиповеневих робіт;
2.6. Проведення екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного
очищення території міста;

2.7. Здійснення належного утримання, раціонального використання території
міста відповідно до Правил благоустрою м.Заводське;
2.8. Проведення робіт по організації місць відпочинку для населення;
2.9. Збереження природних ландшафтів, інших природних комплексів і
об’єктів;
2.10. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для
життєдіяльності людини довкілля;
2.11. Забезпечення виконання інших робіт, пов’язаних з благоустроєм
території міської ради.
3. Структура відділу по благоустрою
3.1. Відділ по благоустою підпорядковується заступнику міського голови.
3.2. Керівництво відділом по благоустрою здійснюється начальником, який
призначається міським головою. Начальник відділу здіснює керівництво
діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених
на відділ завдань та здіснення ним своїх повноважень.
3.3. Штатний розпис і кошторис видатків відділу по благоустрою
затверджується рішенням сесії міської ради. Відповідно до обсягів роботи
структура і чисельність відділу може змінюватися.
3.4. Робітники відділу по благоустрою при міській раді призначаються
міським головою.
3.5. Припинення діяльності відділу по благоустрою відбувається за рішенням
міської ради.
3.6. Для робітників з благоустрою відділу по благоустрою встановлено
режим роботи:
- робочі дні від понеділка до п’ятниці;
- дні відпочинку – субота і неділя;
- початок роботи: о «6.00», закінчення: «15.00»;
- перерва на обід з «10.00» до «11.00».»
4. Фінансування відділу по благоустрою
4.1. Відділ по благоустрою фінансується за рахунок бюджету міської ради.
Перміювання начальника та робітників відділу проводиться на підставі
розпорядження міського голови та вмежах фонду оплати праці, затвердженого на
відповідний бюджетний рік.
4.2. Міська рада забезпечує відділ по благоустрою необхідним для роботи
майном та інвентарем.
4.3. Робота працівників, які працюють на громадських роботах у відділі по
благоустрою відповідно до Договору з районним центром зайнятості фінансується
як за рахунок бюджету міської ради, так і за рахунок коштів районного центру
зайнятості.
Секретар міської ради

Л.Мащенко

