
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019                Мукачево    №1484 
 

 
          Про затвердження Положення про Управління муніципальної 
інспекції Мукачівської міської ради (нова редакція) 
 
 Відповідно до ч. 1 ст. 11, ст. 25, ч. 4 ст. 54, ч. 1 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8-3 Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської 
етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №64 від 
25.09.2019 р.), міська рада вирішила: 
 
1. Затвердити Положення про Управління муніципальної інспекції Мукачівської 
міської ради (нова редакція) згідно додатку до даного рішення. 
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 52 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 27.12.2018 року №1272 «Про затвердження Положення 
Управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради». 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти начальника Управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради В.Романа та постійну 
депутатську комісію з  питань законності, регламенту, депутатської етики, 
оборонної роботи та надзвичайних ситуацій. 
 
 
Міський голова                                                                                           А. Балога 

            
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/157-19#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/157-19#n3


                                                                                           Додаток    
                 до рішення 62 сесії  
        Мукачівської міської   

                    ради 7-го скликання  
                  від 26.09.2019 року№1484 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про Управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради  
(нова редакція) 

 
РОЗДІЛ І. Загальні положення 

 
1.1. Управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради (далі 

за текстом - «Управління») є виконавчим органом Мукачівської міської ради, 
що створюється Мукачівською міською радою у відповідності до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», підзвітне та підконтрольне 
Мукачівській міській раді, підпорядковується виконавчому комітету 
Мукачівської міської ради та Мукачівському міському голові.  

1.2. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, не 
являється юридичною особою та не має самостійного балансу, рахунків в 
установах банку, печатки із зображенням Державного Гербу України і своїм 
зображенням.  

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 
центрального органу виконавчої влади у сфері благоустрою населених пунктів, 
рішеннями Мукачівської міської ради, розпорядженнями Мукачівського 
міського голови, рішеннями виконавчого комітету Мукачівської міської ради, 
цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 
 

РОЗДІЛ ІІ. Структура Управління 
 

2.1. До складу Управління можуть входити відділи, які очолюють 
начальники відділів. 

2.2. В Управлінні перебувають на службі посадові особи органів 
місцевого самоврядування, які мають відповідні повноваження щодо 
здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, 
працюють службовці та інші працівники. На посадових осіб Управління 
поширюється дія законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання 
корупції», Кодексу Законів про працю України та інші нормативно-правові 
акти. 

2.3. Начальник Управління, заступники начальника Управління, 
начальники відділів, головні спеціалісти, спеціалісти, у тому числі інспектори з 
благоустрою та інспектори з паркування призначаються на посади 



Мукачівським міським головою за пропозицією конкурсної комісії, або 
відповідно до іншої процедури, визначеної чинним законодавством України. 
Службовці та інші працівники Управління призначаються Мукачівським 
міським головою відповідно до вимог Кодексу законів про працю України. 

2.4. Чисельність та штат Управління затверджується Мукачівською 
міською радою.  
 2.5. Обов’язки посадових осіб Управління визначаються посадовими 
інструкціями, які затверджуються Мукачівським міським головою. 
 2.6. Обов’язки службовців та інших працівників Управління 
визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником 
Управління. 
 

РОЗДІЛ ІІІ. Керівництво Управлінням 
 

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду 
Мукачівським міським головою за пропозицією конкурсної комісії, або 
відповідно до іншої процедури, визначеної чинним законодавством України. 
Звільнення з посади здійснюється розпорядженням Мукачівського міського 
голови відповідно до чинного законодавства України. 

3.2. Начальник Управління: 
3.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, реалізацію його прав 

і виконання обов’язків, розподіляє обов’язки між посадовими особами та 
іншими  працівниками Управління. 

3.2.2. Видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання. 
3.2.3. Розробляє план роботи Управління та подає на затвердження 

Мукачівському міському голові. 
3.2.4. Подає на затвердження Мукачівському міському голові штатний 

розпис і кошторис витрат на утримання Управління. 
3.2.5. Вживає заходів з удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи Управління. 
3.2.6. Звітує перед Мукачівським міським головою та Мукачівською 

міською радою про виконання покладених на Управління завдань та 
затверджених планів роботи. 

3.2.7. Подає пропозицію Мукачівському міському голові щодо 
заохочення і накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб та інших 
працівників Управління. 

3.2.8. Вносить на розгляд Мукачівської міської ради, її виконавчого 
комітету проекти рішень, та подає Мукачівському міському голові проекти 
розпоряджень з питань, що належать до компетенції Управління. 

3.2.9. Може входити до складу комісій. 
3.2.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

компетенції Управління. 
3.2.11. Здійснює інші повноваження в межах і порядку, визначених  

чинним законодавством України, цим Положенням та посадовою інструкцією. 
3.3. На період відсутності начальника Управління його обов’язки виконує 

заступник начальника Управління або інша особа, визначена розпорядженням 
Мукачівського міського голови. 



 
РОЗДІЛ ІV. Завдання та функції Управління 

 
4.1. Метою діяльності Управління є здійснення дієвого контролю за 

станом благоустрою території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, виконанням робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою, 
дотриманням законодавства у сфері зовнішньої реклами, торгівлі, забезпечення 
дотримання правил паркування, у межах наданих повноважень, організація 
швидкого реагування на вчинення адміністративних правопорушень у сфері 
благоустрою та порушень правил паркування, створення та забезпечення 
роботи диспетчерського пункту відео-спостереження на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 

4.2. Основними завданнями Управління є: 
4.2.1. Забезпечення реалізації державної та місцевої політики в сфері 

благоустрою території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
4.2.2. Контроль за станом благоустрою території громади та забезпечення 

виконання правил благоустрою. 
 4.2.3. Контроль за дотриманням правил розміщення зовнішньої реклами, 
та порядку розміщення вивісок на території громади. 

4.2.4. Контроль за відновленням благоустрою після проведення земляних 
робіт на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 

4.2.5. Контроль за дотриманням правил паркування, організацією руху 
транспортних засобів у межах наданих повноважень на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 

4.2.6. Профілактика та запобігання правопорушень у сфері благоустрою, 
правил паркування, у межах наданих повноважень на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 

4.2.7. Створення та забезпечення роботи диспетчерського пункту відео 
спостереження на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 

4.2.8. Забезпечення швидкого реагування на вчинення адміністративних 
порушень, у межах наданих повноважень на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади. 

4.3. Для забезпечення виконання мети діяльності та основних завдань 
Управління здійснює наступні функції: 

4.3.1. Забезпечує у межах, визначених чинним законодавством України, 
здійснення прав Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в 
сфері благоустрою, формування у членів Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади активної громадської позиції щодо збереження 
довкілля, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання 
суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків у сфері благоустрою. 

4.3.2. Забезпечує виконання рішень Мукачівської міської ради, її 
виконавчого комітету, розпоряджень Мукачівського міського голови, що 
приймаються з питань: 

- контролю за благоустроєм Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади; 



- контролю за утриманням і прибиранням вуличних, дворових територій, 
парків, скверів Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади; 

- контролю за утриманням об’єктів та елементів благоустрою під час 
будівництва, монтажних, ремонтних, земляних та інших робіт на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади; 

- контролю за розміщенням та утриманням засобів реклами, вивісок на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади; 

- контролю за утриманням малих архітектурних форм, контролю за 
благоустроєм торгово-побутової мережі Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади; 

- контролю за утриманням та охороною зелених насаджень на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади; 

- контролю за утриманням тварин на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади; 

- контролю за дотриманням організації руху транспортних засобів на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, правил 
паркування у межах визначених повноважень; 

- інших питань у межах своїх повноважень.   
4.3.3. Бере участь у роботі комісій, що створюється Мукачівською 

міською радою, її виконавчим комітетом, Мукачівським міським головою. 
4.3.4. Надає інформацію іншим органам державного контролю відповідно 

до вимог чинного законодавства України в межах завдань та функцій 
Управління. 

4.3.5. Вживає заходи щодо припинення вчинення адміністративних 
правопорушень у межах наданих повноважень на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 

4.3.6. Організовує та забезпечує роботу диспетчерського пункту відео - 
спостереження на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 

4.3.7.  Здійснює фіксування вчинення адміністративних правопорушень, 
передбачених статтями, перелік яких міститься у пункті 2 частини 1 статті 255 
Кодексу України про адміністративні правопорушення України, у межах 
наданих повноважень на території Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

4.3.8. Здійснює фіксування та розгляд справ про адміністративні 
правопорушення, передбачені частинами першою і третьою статті 122 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення  (в частині порушення правил 
зупинки, стоянки транспортних засобів на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, зафіксоване в режимі фотозйомки 
(відеозапису),  частинами першою і другою статті 152-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 

4.3.9. Розробляє проекти рішень Мукачівської міської ради, її 
виконавчого комітету, розпоряджень Мукачівського міського голови з питань,  
що входять до компетенції  Управління. 

4.3.10. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, 
у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські 
звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством 



України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до 
публічної інформації. 

4.3.11. Здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством 
України. 

4.4. З метою здійснення своїх функцій інспектори з благоустрою 
рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради уповноважуються 
на складання протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, 
перелік яких міститься у пункті 2 частини 1 статті 255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення України. 

4.5. Інспектори з паркування від імені виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради розглядають справи про адміністративні правопорушення, 
визначені чинним законодавством України, і накладають адміністративні 
стягнення за вчинення відповідних правопорушень у межах своїх повноважень. 

4.6. З метою здійснення своїх функцій інспектори з паркування рішенням 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради уповноважуються на 
накладення адміністративних стягнень за вчинення адміністративних 
правопорушень у сфері паркування у межах наданих повноважень.  
 

РОЗДІЛ V. Права та обов’язки  
 

5.1. Управління має право: 
5.1.1. Проводити обстеження територій та об’єктів Мукачівської міської 

об’єднаної територіальної громади щодо стану їх благоустрою і додержання 
підприємствами, установами, організаціями, особами законодавства у сфері 
благоустрою та  реклами. 

5.1.2. Вимагати від фізичних осіб та службових осіб, які порушують 
правила благоустрою території, правила паркування та інші норми чинного 
законодавства України, у тому числі рішення Мукачівської міської ради та її 
виконавчого комітету, розпоряджень Мукачівського міського голови на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади у межах 
наданих повноважень, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають 
здійсненню їхніх повноважень, виносити усні попередження особам, які 
допустили малозначні адміністративні порушення. 

5.1.3. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, приписи 
та акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, відбирати усні 
та письмові пояснення, застосовувати адміністративні стягнення за порушення 
правил паркування та застосовувати інші, передбачені чинним законодавством 
України заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, що віднесені до його компетенції. 

5.1.4. Проводити відео-, фото- та звуко- фіксацію, як допоміжний засіб 
фіксування протиправних дій та розкриття правопорушень у порядку 
визначеному чинним законодавством України. 

5.1.5. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку від 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 
інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на Управління 
завдань. 



5.1.6. Залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ і 
організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що 
належать до його компетенції. 

5.1.7.Проводити розгляд справ про адміністративне правопорушення в 
межах та в спосіб визначений Кодексом України про адміністративне 
правопорушення.  

5.1.8. Вживати заходи щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно 
без документів дозвільного характеру і порушують стан об’єктів благоустрою 
міста. 

5.1.9. Вносити відповідним державним органам, органам місцевого 
самоврядування, громадським об'єднанням або службовим особам, 
підприємствам, установам, організаціям обов'язкові до виконання вимоги про   
усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень. 

5.1.10. Вимагати усунення порушень правил благоустрою. 
5.1.11. Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням 

законодавства в сфері благоустрою на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади. 

5.1.12. Забезпечувати формування, розміщення матеріалів, що відносяться 
до компетенції Управління на сайті Мукачівської міської ради та в засобах 
масової інформації. 

5.1.13. Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та 
поліпшення стану благоустрою території та об’єктів Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, удосконалення нормативно-правових актів, 
у межах своїх повноважень. 

5.1.14. Надавати інформацію органам державного контролю відповідно до 
чинного законодавства України в межах завдань та функцій визначених цим 
Положенням. 

5.1.15. Піднімати клопотання перед Мукачівською міською радою, її 
виконавчим комітетом, Мукачівським міським головою та іншими посадовими 
особами про прийняття відповідних рішень, якщо порушення набувають 
систематичного характеру або несуть загрозу навколишньому середовищу. 

5.1.16. Вносити пропозиції щодо скасування дозвільних документів у 
випадку систематичного порушення правил благоустрою території, інших 
нормативно-правових документів у межах наданих повноважень. 

5.2. Посадові особи Управління відповідно до покладених на них завдань 
зобов'язані: 

5.2.1. У своїй діяльності проявляти високу культуру, такт та повагу до 
законних свобод та прав людини і громадянина. 

5.2.2. При здійсненні своїх повноважень мати посвідчення, 
дотримуватися службової дисципліни. 

5.2.3. Забезпечувати охорону законності, правопорядку, охорони прав, 
свобод і законних інтересів громадян в межах наданих повноважень. 

5.2.4. Вимагати припинення адміністративних правопорушень і 
забезпечувати здійснювати провадження у справах по них у межах наданих 
повноважень. 



5.2.5. Виявляти причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень, 
вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення, брати участь у 
правовому вихованні населення. 

5.2.6. Контролювати дотримання належної чистоти територій дворів і 
прибудинкових територій Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 

5.2.7. Контролювати дотримання правил благоустрою, правил проведення 
земляних робіт, правил розміщення зовнішньої реклами та порядку розміщення 
вивісок на території громади та інших нормативно-правових актів у межах 
своїх повноважень. 

5.2.8. Забезпечувати виконання рішень Мукачівської міської ради, 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради, розпоряджень Мукачівського 
міського голови прийнятих з питань, в межах наданих Управлінню 
повноважень. 

5.2.9. Виконувати рішення Мукачівської міської ради та її виконавчого 
комітету, розпорядження Мукачівського міського голови. 

5.2.10. У разі виявлення правопорушень, які не відносяться до 
компетенції Управління, повідомляти про їх вчинення відповідні органи. 

 
VІ. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Управління 
 

6.1. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. 
 6.2. Посадові особи Управління забезпечуються посвідченнями 
встановленого взірця, форменим одягом і шевронами, спецзасобами та 
автотранспортом. 
        6.3. Штатний розпис Управління затверджує Мукачівський міський голова.    
 

РОЗДІЛ VIІ. Відповідальність Управління 
 

7.1. Посадові особи Управління можуть бути притягнуті до цивільної, 
адміністративної, кримінальної та дисциплінарної   відповідальності у випадках 
та у порядку, передбачених чинним законодавством України.    

7.2. Посадові особи Управління несуть відповідальність за несвоєчасне та 
неналежне виконання обов’язків, передбачених нормативно-правовим актами, 
даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним 
законодавством України. 

 
РОЗДІЛ VIІІ. Заключні положення 

 
8.1 Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням 

Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 
8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до 

процедури розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої 
Регламентом роботи Мукачівської міської ради. 



8.3. Питання діяльності Управління, що не врегульовані цим 
Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 
 
 
         Секретар міської ради                    І.Маняк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


