РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 11 квітня 2019 року

№ 197

Про погодження проекту рішення
Міської ради міста Кропивницького
“Про затвердження Положення
про спеціалізовану інспекцію
Міської ради міста Кропивницького
в новій редакції”
Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України, статтями 52, 59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 40 Закону
України “Про благоустрій населених пунктів”, відповідно до наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 09 листопада 2007 року № 177 “Про затвердження Примірного положення
про інспекцію з благоустрою”, рішення міської ради від 27 листопада 2017 року
№ 1236 “Про перейменування” та рішення Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького від 18 грудня 2018 року № 638 “Про уповноваження
посадових осіб” Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
затвердження Положення про спеціалізовану інспекцію Міської ради
міста Кропивницького в новій редакції”, що додається.
2. Спеціалізованій інспекції Міської ради міста Кропивницького
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Андрій Максюта 55 34 17

О.МОСІН

ПОГОДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від 11 квітня 2019 року № 197

Проект
УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від "___" _________ 2019 року

№ ______

Про затвердження Положення
про спеціалізовану інспекцію
Міської ради міста Кропивницького
в новій редакції
Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України, статтями 54, 59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 40 Закону
України “Про благоустрій населених пунктів”, відповідно до наказу
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 09 листопада 2007 року № 177 “Про затвердження Примірного положення
про інспекцію з благоустрою” та рішення міської ради від 27 листопада
2017 року № 1236 “Про перейменування” та рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2018 року № 638 “Про
уповноваження посадових осіб” Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про спеціалізовану інспекцію Міської ради
міста Кропивницького в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради
від 14 вересня 2011 року № 759 “Про затвердження Положення про
спеціалізовану інспекцію Кіровоградської міської ради” (зі змінами та
доповненнями, внесеними рішенням міської ради від 17 вересня 2013 року
№ 2468).
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської
ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової
інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності та з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження та комунальної власності, заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова

Андрій Максюта 55 34 17

А.РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Міської ради
міста Кропивницького
від “___”_______ 2019 року № _____

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізовану інспекцію
Міської ради міста Кропивницького
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Спеціалізована інспекція Міської ради міста Кропивницького (далі спеціалізована інспекція) є виконавчим органом Міської ради міста
Кропивницького, яка підзвітна та підконтрольна міській раді, підпорядкована
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
відповідно до розподілу функціональних повноважень та міському голові.
1.2. Положення про спеціалізовану інспекцію затверджується рішенням
Міської ради міста Кропивницького.
1.3. Місцезнаходження спеціалізованої інспекції: вулиця Волкова, 11,
корп. 1, м. Кропивницький, 25031.
1.4. У своїй діяльності спеціалізована інспекція керується Конституцією
України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, законами України,
актами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України,
Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими нормативноправовими актами, а також цим Положенням.
1.5. Призначення, переміщення і звільнення працівників спеціалізованої
інспекції здійснюються за розпорядженням міського голови у встановленому
законодавством порядку.
1.6. Утримання спеціалізованої інспекції здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету.
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
2.1. Основними завданнями спеціалізованої інспекції є:
2.1.1. Здійснення контролю за виконанням підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності, громадянами рішень міської ради та рішень
виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з
питань підтримання належного санітарного стану та благоустрою
міста Кропивницького.
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2.1.2. Контроль за дотриманням Правил благоустрою міста та вжиття
заходів в установленому порядку до осіб, які порушують вимоги статті 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2.1.3. Проведення рейдів, обстежень та перевірок територій міста щодо
стану їх благоустрою, додержання підприємствами, установами, організаціями і
громадянами законодавства у сфері благоустрою міста.
2.1.4. Складання протоколів про адміністративні правопорушення за дії,
передбачені статтями 150, 151, 152, 156 (частина 2), 175-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, передача їх у відповідні органи, які згідно з
чинним законодавством України наділені правом розглядати ці справи.
2.1.5. Профілактика запобігання правопорушень у сфері благоустрою
міста Кропивницького.
2.2. Спеціалізована інспекція здійснює такі функції:
2.2.1. Бере участь у проведенні узгодження проектної документації
підприємствами та організаціями, які обслуговують підземні інженерні
комунікації на території міста, з замовниками проведення земляних робіт
(юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами)
у Центрі надання адміністративних послуг міста Кропивницького.
2.2.2. Приймає, розглядає і збирає дані про проведення земляних робіт на
території міста. У подальшому контролює виконання благоустрою після
завершення робіт з усунення аварій та планових робіт, пов’язаних з розриттям
території загального користування.
2.2.3. Погоджує дозволи на порушення об’єктів благоустрою відповідно
до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або
відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання
дозволів,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 30.10.2013 р. № 870.
2.2.4. Організовує видачу громадянам облікових карток на тимчасове
порушення благоустрою, пов’язаних з проведенням земляних робіт на території
міста, згідно з вимогами Правил благоустрою міста.
2.2.5. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає
інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.
2.2.6. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій,
об’єднань громадян з питань, що належать до компетенції спеціалізованої
інспекції у порядку, передбаченому чинним законодавством України, надає їм
відповіді.
2.2.7. Проводить рейди, обстеження та перевірки територій міста щодо
стану їх благоустрою, додержання підприємствами, установами, організаціями і
громадянами законодавства у сфері благоустрою міста.
2.2.8. Здійснює контроль за виконанням заходів з приведення до
належного санітарного стану територій та об’єктів благоустрою міста.
2.2.9. Складає протоколи про адміністративні правопорушення.
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2.2.10. Видає попередження щодо приведення об’єктів та елементів
благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення таких
заходів та здійснення контролю за виконанням заходів згідно з даними
попередженнями.
2.2.11. Забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано у
ході здійснення повноважень.
2.2.12. Залучає до роботи громадських інспекторів.
2.2.13. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в
сфері благоустрою міста.
2.2.14. Здійснює погодження щодо підтримання належного санітарного
стану відповідної території при видачі карток обліку об’єктів торгівлі та іншої
підприємницької діяльності.
2.2.15. Виконує інші функції, що випливають з покладених на
спеціалізовану інспекцію завдань.
РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
3.1. Організація діяльності спеціалізованої інспекції здійснюється
відповідно до вимог Регламенту виконавчих органів Міської ради міста
Кропивницького, інших нормативно-правових актів.
3.2. Для вирішення покладених на спеціалізовану інспекцію завдань та
реалізації визначених функцій має штампи зі своїм найменуванням та
відповідні бланки.
3.3. Фонд оплати праці працівників, кошторис видатків, штатний розпис
спеціалізованої інспекції затверджуються міським головою.
3.4. Спеціалізовану інспекцію очолює начальник спеціалізованої
інспекції, який призначається на посаду та звільняється з посади міським
головою у встановленому чинним законодавством порядку.
3.5. На період відсутності начальника спеціалізованої інспекції його
обов’язки виконує заступник начальника спеціалізованої інспекції.
3.6. Начальник спеціалізованої інспекції:
здійснює керівництво діяльністю спеціалізованої інспекції згідно з цим
Положенням та несе персональну відповідальність за організацію та результати
її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у спеціалізованій
інспекції;
виступає від імені спеціалізованої інспекції у відносинах з юридичними
та фізичними особами;
розробляє та подає на затвердження міському голові посадові інструкції
працівників спеціалізованої інспекції;
веде прийом громадян з питань, що належать до повноважень
спеціалізованої інспекції;
відповідає за стан діловодства, обліку та звітності спеціалізованої
інспекції;
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організовує на території міста контроль за виконанням рішень міської
ради та рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського
голови з питань, віднесених до компетенції спеціалізованої інспекції;
забезпечує дотримання працівниками спеціалізованої інспекції правил
внутрішнього трудового розпорядку та правил охорони праці;
вносить пропозиції керівництву про призначення, звільнення з посад та
переміщення працівників спеціалізованої інспекції, заохочення та накладання
стягнень;
забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює
стан трудової та виконавчої дисципліни;
розробляє проекти нормативно-правових актів стосовно благоустрою і
санітарного стану міста;
підписує дозволи на порушення об’єктів благоустрою та облікові картки
тимчасового порушення елементів благоустрою;
представляє спеціалізовану інспекцію на сесіях міської ради, засіданнях
виконавчого комітету, нарадах.
РОЗДІЛ ІV. ПРАВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ІНСПЕКЦІЇ
Відповідно до покладених завдань, спеціалізована інспекція має право:
4.1. Безперешкодно, без попереднього повідомлення відвідувати об’єкти
благоустрою, а об’єкти благоустрою режимних територій – з додержанням
відповідних правил.
4.2. Здійснювати контроль за належним станом об’єктів благоустрою
міста згідно з законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та
"Про благоустрій населених пунктів".
4.3. Складати протоколи про адміністративні правопорушення для
притягнення до відповідальності керівників підприємств, установ, організацій
всіх форм власності та громадян.
4.4. Запрошувати в спеціалізовану інспекцію керівників підприємств,
установ, організацій всіх форм власності та громадян для складання протоколів
про адміністративні правопорушення та ознайомлення з ними.
4.5. Здійснювати відповідно до чинного законодавства фото-, відеозйомки
та звукозаписи.
4.6. Отримувати від державних органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та
громадян інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання
покладених завдань.
4.7. Залучати до перевірок об’єктів благоустрою за необхідності
працівників правоохоронних органів.
РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ІНСПЕКЦІЇ
5.1. Персональну відповідальність за роботу спеціалізованої інспекції та
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належне виконання покладених на нього завдань та функцій несе начальник
спеціалізованої інспекції.
5.2. Працівники спеціалізованої інспекції можуть бути притягнуті до
цивільно-правової,
адміністративної,
кримінальної,
матеріальної
та
дисциплінарної відповідальності у випадку та в порядку, передбачених цим
Положенням, посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним
законодавством.
VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Припинення діяльності спеціалізованої інспекції здійснюється
Міською радою міста Кропивницького відповідно до порядку, визначеного
чинним законодавством України.
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку,
встановленому для його прийняття.

Начальник спеціалізованої інспекції
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KiponorpaAcucoinaicmoip aALr

cr. 54, 59 3axony Vxpainra
Kepyrovucbcr. 140, 146 Koncrnryqii YrcpaiHvr,
uicrra pap.a
nflpo NricqeeecaMoBpflAyBaHHs
n Yr<paiHi>>,
BMPIIIII4JIA:

f

rpo
cneqiari:oBaHy incnerlliro
1.
llo.ftoxenns
3areep4urz
Kip onorpaAcrroi rvricmoip a4vr,qo AoAaerbct.
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KiponorpaAcmoi naicmoi PaAu

as,20I1pory

IIOJIOXEHHfl
rpo creqia.ilisonaHyincnenqiro
KiponorpaAcurcoirvricrrcoiPaAn
1..3AIAJIbHI

IIOJIOXEHH.fl

1.1. Cneqiani3oBaHaiHcnerr{is KiponorpaAcrrcoirraicrroi Pailu (na4alipallvr,
vricrroi
incnercIli-fl) e BuKoHaBqLIM opraHoM KiponorpaAclroi
ui4nopr4KoBaHoro Br4KoHaBqoMyrouirery KiponorpaAcmoi nricmoi pal.lz',
KiponorpaAcrrifi rr,ricrrifi Paai ra uicrr<ovty
niAssirHoro ra ni4r<oHrpoJrbHoro
roroni.
I.2. y csoift AismHocri incnerqis Kepyerbct Koncrnryqiero Yrpainra,
3alcoHauraVr<paiHr4,aKTaM'kl
enpoueficbKoro Xapriero Micrlesoro caMoBpfl.pyBalrt:as.,

ra IrocraHoBaMI4
flpe:u4enra Yrpailru, Ka6inery Minicrpin Yrpainu, AeKperaMla
Ka6iuery Minicrpir Yrpainz, piruenHrlM?IKiponorpaAcrr<oimicrrcoi pailkr ra 11
Br4KoHaBqoro xorvrirery, po3nopsAx{eHHtMl4 tuicrrcoro fOJIOBT4 TA UI4M
BnMkraKTaMu.
floloxenHsM Ta inruuuu HopMaruBHo-rlpaBo
1.3. llpu:uaveHH{, uepeuiqeunx i seimHeHHx npaqinuultin iHcuerqii
s,qificnrororucr 3a po3[oprAmeHHrM KipororpaAcbKoro uicrrcoro roJIoBI4 y
3aKOHOAaBCTBOMnopfl AKy.
BCTaHOBJTeHOMy

2.3ABnAHH-flTA (DvHKUrirHCrrEKrIri
2.1. SaYaaHHfliucnerqii
siAuoeiAnurvrzui4npIaeurcrBaMl{,
2.I.L 3lificnroe KoHrpoJrb3a Br4KoHaHHrIlt
naicrroi Pa u ra u BI4KoHKoMy,
ycraHoBaM?I, opranisaqi.f,i\,Iu pirueur
po3rroprAxreHb uicrxoro roJroBra3 rrI{TaHbui4rptrvraHHt H€r[e]KHorocanirapnoro
itu"y i 6naroycrporo uicra, nepe46aueHux 3arosolt Vr<painu "flpo tvticqese
caMoBpflAyBalHs,e Yrpaini", flpaeun 6naroycrporo ira.KiponorpaAa ra BntraTTsB
ycraHoBJreHoMyroprAKy saxoAie rrloAo rlopyrlrHl4rin euNlor crarri 152 Ko4ercy
Yrp ainu upo a4vrinicrparueHi npaeonopylxeHHrl.
2.1.2. CrlaAae rrporoKonkr rrpo a4vrinicrparusHi rlpaBonopylxeHH.fi,
uepe46aveni crarrrMlr !52, 175-I Ko4ency Yrpainra rpo a4rrainicrparueui
III'IHHI4M
rrpaBorropyrrreHHq, repeAae ik y siAnoniAHi opranra, xr<i :riAno 3
Vxpainu naAineni npaBoMpo3rJltAaTuqi cupanur.
3aKoHoAaBcrBoM

2,2. (Dynrqii incn ercqii
3eMJI.[HI4X pO01T 3
2.2.1. 3aificHroe rIoroAXeHHt Ha BI{KOHaHH'
opranieaqifi, 3aMOBHI{KaMU TA rpOMaA-[HaMI4
rrpeAcraBHLIKaMI4saqiranlenzx
ruicra.
2.2.2. Posrux,4ae, KoopAHHye i z6upae AaHi rlpo HacryrlHe npoBe,{eHHt
3eMr.rHr4x po6ir. V noAalbruoMy KoHTponrce BI{KoHaHH.f,6naroycrporo uicrq
3aBeprxeHHr po6ir 3 ycyHeHHr anapiit ra po6ir, xxi BLIKoHyIorbct griAno 3
i uon'sgaui s po:pzrrflM repraropii 3araJlbHoroKopI{cryBaHH{,
opAepoM-Ao3BonoM
rrlo po3norruHaromc.s HerafiHo 3 o6os'-s:KoBtlM nosiAolareHHsM i noAa-nr[ruM
o$opruneHHrM B incuerqii opAepa-Ao3Bony Ha BTIKoHaHHt IIlrX po6ir gi
BcraHoBJreHHrM repvriny BLTKoHaHHTsriAHo s llpanzJraMl{ 6laroycrporo

ira.KiponorpaAa.
2.2.3. BeAe o6nirc nponosuqifi, cKapr, saflB, nucrin, AopfleHb, lri
HaAXoArrb ,qo incuerqii, i BlKLrBaeuepe4SaueHI,IX 4iro.runr 3aKoHoAaBcrBoM
Yrpainu saxoAie Arrfl cBoeqacHoro ix posuflAy ra rtpufrurtrx eiAuoniAHoro

piureuux.
repuropift i o6'errie NaicraqoAo
2.2.4.llpono4rarrpefi4u ra nepeBipr<z
6laroycrporo,
craHy ix
AoAepxaHHt ui4uplaevrcrBaMkre ycraHoBaMl4,
y c$epi 6laroycrporo uicra.
3aKoHoAaBcrBa
oprani:aqintu i rporvra4xHaMr4
saxo.{is 3 rIpI4BeAeHHt
Ao
2.2.5. 3,qiftcnroeronrpoli 3a Br4KoHaHHrM
canirapHoro craHy repzropifi ra o6'ercrin6naroycrporo turicra.
H€urelcHoro
incuerropie. .
2.2.6.3anyrae4o po6oru lpoMaAcbKLIX
2.2.7. 3xifiuuoe troroAxreHHrrrloAoni4rpuuaHHt H€ulexHorocanirapnoro
craHy eiAuosiAHoi repuropii npv sraAa.{i Ao3Bony Ha roprinmo ra inruy
ni4npzevrHr4rlbKy
AismHicrr.

3. TIPABA IHCIIEKIIII
3.1. 3riuno 3 3aKoHavrzYrcpainra"flpo vticqeee caMoBptAyBaHHtr Vrpaini"
Ta "llpo 6naroycrpifi saceneHLrx nynrrin" sAificHloe KoHTponb 3a HaJIe)KHr4M

craHoMo6'eruin 6raroycrporo vticra.
CJIVNTOOBI,IX
ceolx cnyxooBl'Ix
iHcuercuii 3 Meroro BkIKoHaHHt ceoix
3.2. Ilpaqinnurur iHcuercqii
oSos'qgrie \,rarou rpaBo 6eauepenKoAHo ni4ni4yea:rrzo6'erctu 6laroycrpolo, a
3 AoAepxraHHtM siAnosiAHux
o6'errH 6naroycrporo pex{raMHr4xrepuropifi
rrpaBLrn.
3.3. 3anporuye B incuer<qiro repinnzr<ie ui.4npzeiucrn, opr'ani:aqifi,
ycraHoB, rorvrepqiftnux crpyKTyp i orperr,rux lpoMaAtH Anfl osHafiol\areHHfl 3
rrpoToKonaMzIrpo cKoeHHtupaBorlopyureHHt.
3.4. y Me)Kaxceoei KoMrrereHrliicrnaAae ei4noniruri lolcyMeHrl,I,ueo6xiAni
rcepinnurin
eiAuoeiAanrnocri
Anfl npr4rqrHeHH.rr Ao a4vrinicrparrasHoi
ni4upuevrcTB,ycTaHoB,opranisaqifi ncix Sopu BJIacHocTira rpovra4flll,

:

3
4. OPrAHr3AUrfl llflrbHocrl

:"'"'
..
IHCTIEKIIII

4.1. IHcuerqis B rrpoqeci nupiurenHr noKJIaAeHIrxHa uei 3aBAaHbesaeN,IoAie
opraHaMu KiponorpaAcrroi uicrroi Pap.u ra ui4npLIeMcrBaMLI,
3 BrrKoHaBrrr{MLr
opranisaqittvru, ycraHoBaMrl, KoMepqifinuvrz crpyKrypaura uicra He3arlextuo niA
$oprursracHocri.
4.2. [ns. nupiueuna noKnaAeHvrxHa iscuerqiro 3aBAaHbra pea-nigallii
B[3HaqeHux Synxqifi rvraerteqarKy ra rrrraMrl si csoiNanafivreuyBaHHtM.
iHcuer<qii.
4.3. Incner<Ilircoqonloe HarI€uIbHLIrc
4 .4 . Ha.ranbHI4Kincnerqii :
s.{ificHroe repinnuqreo Aisnruicto incuer<qii sriAHo 3 III4MlloloxenHtM ra
Ha Hei 3aBAaHbra
rIoKJIaAeHI4x
Hece [epcoHnJnuy ni4noni4aluricrb 3a BLIKoHaHHf,
$ynrcqifi;
npeAcraBnf,e incnerrliro y siAHocuHax 3 BuKoHaBqI,IMIaopfaHaMl{
vricmoi p a1r4,ui4upuervrcrBaMl4,ycraHoBaMl4Ta opraHisaqirvrv ;
incuercqii y BcraHoBJIeHoMy
siAnoeiAae oco6ucro sa AismHicrr
3aKOHOAaBCTBOMUOp-[AKy;

pospo6nre rocaAoBi incrpyrqii npar{innzxis iHcuerqii;
BeAenpufionalpoMaArH 3 rruraHb, eiAHeceHLIX
Ao KoMrlereHqii incuerqii;
niAnoeigae 3a craH AilosoAcrna, o6liKy ra gsirHocri incuerqii;
pirueHr ir,ricrr<oi
oprani:oeye Ha repzropii uicra KoHrponb 3a BI4KoHaHH-aM
pa1u ra BprKoHKoMy,po3rroprpKeHb uicrroro roJIoBI4 3 rILITaHb,ei,{neceHlIx Ao
KoMrereHqii incnerqii;
ga6esneqye Aorpr4MaHHsupaqienrzKaMLrincnerqii rpy.4onoi Ancqunlinr Ta
rrpaBlrJroxopoHll upaqi;
BHoclrrb rrpono3nqii repinnxr{TBy rrpo [pI43HaqeHH{,gnilrHenHfl 3 nocaA Ta
ra HaKnaAaHnxcrxrueAr;
nepevrirqeHHrnpar{isHuris incuerrlii, 3aoxoqeHH.s
npaqinnurin,
sa6e:ue.rye cr{creMarlrqHe uiAnraulenns rnani6ircaqii
KoHTponne craH rpy4onoi Ta BI4KoHas'{oiilucuuutilrtu;
arcris crocoBHo 6laroycrporo i
po:po6lxe [poeKTr{ HopMarr4BHo-rpaBoBLIX
canirapnoro crany vricra.
incuerqii BtIKoHye o6os'.{gltl4 Haq€uIbHXKa
4.5. 3acrynnvrr Harr€urbHrirKa
incnercqii uiA .{ac fioro ei4cyrHocri.
4.6. @onA onJrarr{ npaqi npaqinnnrie, KoruTopuc nz,qatrcie, rurarrrrafi
p o3rrr4c3arBepAxyrorrcs NaicrKr4MroJroBolo.

5. 3AKJIIOI{HI TIOJIO}KEHH'
5.1. llpzlzHennr Aisnrnocri incuerqii sAificHroemcs siAuosiAHo Ao
qLIHHoro3aKoHoAaBcrBa
Hani4crani piruennanaicrroi PaAu..
5.2. Yrpuuannx incuerqii sAificHroerrcs 3a paxyHoK rorlrie uicrroro
6ro4xery.
Ha.ranrHr,IrcueqiarigonaHoiincuerr{ii
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gvirr ra AonoBHeHb
llpo nneceHHf,
Ao
floroxenHr npo crreqianigoBaHy
incuercqiro
KiponorpaAcrroi u.icrxoi pa4tr,
pirrennavr
3arBepA)Ker{oro
Kipoaorpa4crroi v:icrroi pa4vr
si4 14 BepecHs20lI poKyJ\|l759
Kepyrovucb crarr{Mrl I40, 146 Koncrzryqii Yrpainu, crarrrMr4 54, 59
3axony Vrpainra<IIpo MicrlesecaMoBpf,AyBaHHr
n Yrpaini>>,uiclra pa1a

BIIPIIIINJIA:
.

t

.

BHecrz sNaiHI,Ira AorIoBHeHH.f,
Ao lloroxeHns rpo cneqianisoBaHy
incnerqiro KipoaorpaAcmoi vricrroi
pa1u, 3arBepAxreHoro piruennxrur
KipoeorpaAcrroi uicrroi pauu sil 14 BepecHs 20ll poKy Is 759 nllpo
3arBepAx(eHHqllonoxenru npo cneqianisoBaHy incnerqiro Kiponorpa.qcrroi
vricrroi parv>>,a caMe:
1) uianyHxr 2.1.2.nyHrry 2.I. pozgitry2 ricrs cnin <uepeA6aqeHi
crarrsMr4
qraspavru
152,I75-l>>AorroBHHrN
<150,151>;
2) y ni.4nyrrrri 2.2.2. tyrurcry 2.2. po:4iny 2 saNrierkrrlr
crroBo ((opAepHa (O0Jr1
.tro3BlJr)>

Micrrr,rfi

leaHos55 34 l7

TprMrr
acoBoro [opyrrreHH.rreleuenrin 6raroycrporo).
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