
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
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Про створення комісії щодо 
перевірки дотримання вимог
паспортів прив'язки вимогам 
чинного законодавства та їх
дотримання при встановленні 
тимчасових споруд для
провадження підприємницької 
діяльності на території м. Херсона

З метою уникнення соціальної напруги та упорядкування розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
м. Херсона, враховуючи підпункти 2.20, 2.21, 2.22, 2.26, 2.27 Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
(далі -  ТС), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 
№ 244, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити комісію щодо перевірки дотримання вимог паспортів 
прив'язки вимогам чинного законодавства та їх дотримання при встановленні 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
м. Херсона та затвердити її склад (додається), термін роботи комісії -  
безстроковий.

2. Залучити до участі у роботі комісії (за згодою) представників 
управління Державної архітектурно -  будівельної інспекції у Херсонській 
області та керівників районних у місті Херсоні рад.

3. Залучити до участі у роботі комісії (за згодою) з правом дорадчого 
голосу депутатів Херсонської міської ради XVIII скликання та представників 
громадських організацій.

4. Затвердити Положення про комісію щодо перевірки дотримання 
вимог паспортів прив'язки вимогам діючого законодавства та їх дотримання 
при встановленні тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території м. Херсона.
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5. Відділу громадських зв'язків міської ради оприлюднити дане 

рішення в засобах масової інформації, а відділу інформаційного та 
програмного забезпечення міської ради (ЗАРУБА І.) -  на офіційному сайті 
Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

6. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на 
директора департаменту містобудування та землекористування міської ради.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом обов'язків.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови

О Т О -Х О Ш -.. № _М Ч  Ь

Склад
комісії щодо перевірки дотримання вимог паспортів прив'язки вимогам 
чинного законодавства та їх дотримання при встановленні тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Херсона

МАРШАК
Ростислав

ВАЩУК
Максим

СТОЛЯРОВА
Ірина

ЩЕТИНІНА
Крістіна

МАХМУД
Оксана

КАЛАШНІКОВА
Наталія

ЖУГАН
Людмила

ПЕТРУК
Лариса

ЧОРНЕНЬКА
Наталія

ЗАДНІГІРЯНИЙ
Андрій

- начальник управління з питань державного
архітектурно -  будівельного контролю міської ради, 
голова комісії

директор департаменту містобудування та
землекористування міської ради, заступник голови 
комісії

головний спеціаліст управління з питань
державного архітектурно -  будівельного контролю 
міської ради

Члени комісії

- завідувач сектора Дніпровського району відділу
планування та забудови міста управління
містобудування та архітектури департаменту
містобудування та землекористування міської ради
- завідувач сектора Суворовського району відділу
планування та забудови міста управління
містобудування та архітектури департаменту
містобудування та землекористування міської ради
- завідувач сектора Корабельного району відділу
планування та забудови міста управління
містобудування та архітектури департаменту
містобудування та землекористування міської ради
- начальник відділу комунального господарства та
благоустрою міста департаменту житлово -
комунального господарства міської ради
- головний інспектор будівельного нагляду відділу 
нагляду за діяльністю уповноважених органів з 
питань архітектури та містобудування Управління 
Державної архітектурно -  будівельної інспекції у 
Херсонській області
- голова Дніпровської районної у місті Херсоні ради

- голова Корабельної районної у місті Херсоні ради

- голова Суворовської районної у місті Херсоні ради
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Розпорядження міського голови
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ПОЛОЖЕННЯ
про комісію щодо перевірки дотримання вимог паспортів прив'язки 
вимогам чинного законодавства та їх дотримання при встановленні 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на

території м. Херсона

1. Це положення визначає основні завдання, повноваження та порядок 
діяльності комісії щодо перевірки дотримання вимог паспортів прив'язки 
вимогам чинного законодавства та їх дотримання при встановленні тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Херсона 
(далі -  Комісія), яка є колегіальним консультативно-дорадчим органом, 
створеним розпорядженням міського голови, діє з метою подальшого 
вирішення питань, пов’язаних із соціальною напругою та упорядкуванням 
розміщення тимчасових споруд, а також дотримання вимог паспортів прив'язки 
при встановленні тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території м. Херсона.

2. Організація роботи Комісії покладається на голову Комісії.

3. Рішення Комісії розглядаються виконавчими органами міської ради 
при підготовці відповідних рішень.

4. Завдання Комісії:

4.1. Основними завданнями Комісії є перевірка дотримання вимог 
паспортів прив'язки вимогам чинного законодавства та їх дотримання при 
встановленні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території м. Херсона.

4.2. При виявлених Комісією порушеннях дотримуватися норм чинного 
законодавства України та керуватися Порядком розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 № 244.

5. Комісія має право:

5.1. За необхідності залучати фахівців або спеціалізовані організації з 
будь-яких питань своєї діяльності.

5.2. Заслуховувати на засіданнях інформацію посадових осіб виконавчих 
органів міської ради, підприємств, установ та організацій з питань, що належать 
до їхньої компетенції.

5.3. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції 
та згідно з чинним законодавством України.
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5.4. Звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на 
засідання працівників органів виконавчої влади, підприємств, організацій та 
установ, незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства.

5.5. Комісія з питань, віднесених до її компетенції, взаємодіє з 
постійними комісіями міської ради шляхом направлення відповідних 
рекомендацій що стосуються врегулювання упорядкування розміщення 
тимчасових споруд у місті, виконавчими органами міської ради, підтримує 
відносини з правоохоронними органами, громадськістю міста шляхом 
відповідних повідомлень, рекомендацій, пропозицій.

5.6. При виявлені порушень Комісія зобов’язана дотримуватися норм 
чинного законодавства України.

6. Основною формою роботи Комісії є її засідання, що проводяться за 
необхідністю.

6.1. За результатами засідання Комісією приймаються рішення у вигляді 
рекомендацій та пропозицій.

6.2. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх 
на засіданні членів відкритим голосуванням.

6.3. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується 
головою комісії та її секретарем.

6.4. Під час або за результатами засідань, рішення та пропозиції Комісії 
можуть оформлятися також у вигляді актів, звітів та в іншій формі, якщо того 
потребують обставини.

6.5. Голова Комісії:

- забезпечує, в разі надходження заяв, скликання та веде засідання 
Комісії;

- визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;

- керує діяльністю Комісії;

- підписує документи Комісії від її імені;

- за відсутності голови Комісії, його функції здійснює заступник голови 
Комісії.

6.6. Секретар Комісії:

- веде протокол засідання, здійснює реєстрацію присутніх на засіданні 
Комісії;

- готує для розгляду на засіданнях відповідні матеріали;

- направляє запрошення на засідання Комісії;

- за відсутності на засіданні секретаря Комісії, його функції здійснює 
інший обраний на цьому засіданні член Комісії.
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6.7. Члени Комісії:

- беруть персональну участь у засіданні Комісії;

- розглядають інформацію, матеріали та вивчають документи, необхідні 
для прийняття об’ктивного та виваженого рішення по суті;

- висловлюють зауваження та надають рекомендації стосовно питань, що 
розглядаються.

6.8. Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому 
більше половини від її складу.

7. У роботі Комісії з правом дорадчого голосу мають право брати участь 
депутати Херсонської міської ради XVIII скликання, представники громадських 
організацій та засобів масової інформації.

8. Рішення Комісії передаються міському голові та до виконавчих органів 
міської ради для розгляду під час підготовки ними відповідних проектів рішень.

9. Склад Комісії затверджується розпорядженням Херсонського міського 
голови та може бути припинений чи змінений в будь-який час.


