

Рішення
Виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 183 від 27.05.2021 р.



Про порядок здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою території міста Одеси


Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини 1                       статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 5              частини 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23 грудня                2011 року № 1631-VI, з метою забезпечення належного стану благоустрою території міста Одеси Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадовим особам:
- районних адміністрацій Одеської міської ради; 
- Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради;
- Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської  ради; 
- Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;
- Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів    Одеської міської ради; 
- Управління реклами Одеської міської ради;
- Комунального підприємства «Міськзелентрест»;
- Комунального підприємства Одеської міської ради «Узбережжя Одеси»; 
- Комунальної установи «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради»;  
- Комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради;
- комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради.

2. Доручити посадовим особам виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, зазначених у пункті 1 цього рішення, забезпечити: 
2.1. Дотримання фізичними та юридичними особами Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23 грудня 2011 року                        № 1631-VI, з урахуванням завдань та виду діяльності, визначених їх установчими документами.
2.2. Виготовлення друкарським способом бланків протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та приписів.
2.3. Здійснення нумерації бланків протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2.4. Обов’язкове звітування щомісяця, але не пізніше п’ятого числа поточного місяця, у письмовій формі перед Департаментом з благоустрою міста Одеської міської ради про використання бланків протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Затвердити форму протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (додаток 1) та припису (додаток 2). 

4. Доручити Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради на підставі поданих посадовими особами виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, зазначених у пункті 1 цього рішення, заявок визначати діапазон нумерації бланків протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, здійснювати облік їх використання.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 травня 2016 року № 146 «Про порядок здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою території міста Одеси».



6. Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради забезпечити висвітлення цього рішення.


7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.



Міський голова 									Г. Труханов



В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами								О. Бриндак 






























Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради 
№ 183 від 27.05.2021 р.
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ПРОТОКОЛ № ____________
про адміністративне правопорушення
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

«____»____________ 202__ року 						м. Одеса

Я, ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(посада, ПІБ уповноваженої посадової особи)
Склав(ла) цей протокол про те, що
Прізвище, ім’я, по батькові: ________________________________________ _________________________________________________________________
Громадянство: ______________________________Вік: _______________
Число, місяць і рік народження: _____________________________________
Місце реєстрації проживання: _____________________________________
__________________________________________________________________
Фактичне місце проживання: _______________________________________
__________________________________________________________________
Місце роботи (назва підприємства, адреса, телефон), посада: _____________
__________________________________________________________________
Контактний телефон: ______________________________________________
На утриманні осіб: _________________________________________________
Притягався(лась) до адміністративної відповідальності протягом року (дата, яким органом, нормативно-правовий акт, санкція):__________________
__________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (серія, номер, коли і ким виданий): ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________



Дата, час, адреса і суть адміністративного правопорушення:___________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Правил благоустрою території міста Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23 грудня 2011 року № 1631-VI, за що передбачено адміністративну відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ознайомлений(а) ____________________________ 
(підпис особи, яка притягується до адміністративної 
відповідальності)

Гр. _______________________________________________________________ 
роз’яснено його(її) права згідно зі статтею 63 Конституції України та      статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ознайомлений(а) ____________________________ 
(підпис особи, яка притягується до адміністративної 
відповідальності)

за участю свідків, яким роз’яснено їх права та обов’язки:
1. _______________________________________________________________
адреса:____________________________________________________________

Підпис _______________________
2. _______________________________________________________________
адреса:____________________________________________________________

Підпис _______________________
Пояснення, заяви, клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності від підписання протоколу та дачі пояснень, посадовою особою, що склала протокол, робиться відповідний запис і ставиться підпис): ____________________________________________ _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
написано власноруч, мною підписано		_______________________
										(підпис)

Протокол складено у двох екземплярах.
Один екземпляр вручено гр. _______________________________ як особі, яка притягується до адміністративної відповідальності ___________________
										(підпис)

До протоколу додаються:
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________                 ____________________ 		
 ПІБ уповноваженої посадової особи,                                        (підпис)
              яка склала протокол 





В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами 							О. Бриндак



Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від 
№
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Припис № ___________

«___» ____________ 202___ року 						м. Одеса


Мною, ____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(посада, ПІБ уповноваженої посадової особи)

при здійсненні контролю у сфері благоустрою

ВСТАНОВЛЕНО:

1. Найменування суб’єкта господарювання / прізвище, ім’я та                      по батькові посадової особи / громадянина, адреса, контактний номер телефону: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перелік виявлених порушень:________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРОПОНУЮ:
__________________________________________________________________
(вказати заходів, які необхідно здійснити для усунення порушень,
їх наслідків; строки їх виконання по кожному із заходів)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Цей припис є обов’язковим для виконання у визначені строки у частині усунення визначених порушень у сфері благоустрою суб’єктами господарювання (у тому числі керівниками суб’єктів господарювання, фізичними особами-підприємцями) усіх категорій і форм власності та фізичними особами.

Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої таким порушенням.

Повідомити про вжиті заходи щодо усунення визначених приписом порушень та усунення їх наслідків.

Припис складено за участю свідків, яким роз’яснено їх права та обов’язки:

1. ______________________________________________________________
адреса:____________________________________________________________

_____________________________
(підпис)

2. _____________________________________________________________
адреса:____________________________________________________________

_____________________________
(підпис)




Припис складено у двох екземплярах. Один екземпляр вручено:
_______________________________                 ____________________ 		
                          (ПІБ)                                                                       (підпис)


До припису додаються:_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________                 ____________________ 		
 ПІБ уповноваженої посадової особи                                        (підпис)




В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами								О. Бриндак























