
Проєкт рішення 

 

 

Від 12.04.2021                              № 79 

 

Про внесення змін у п. 1 рішення виконавчого 

комітету від 28.01.2021 № 8 «Про визначення 

уповноважених осіб, які мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення» 

 

 

Керуючись п. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. ст. 

40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання звернення 

начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області від 

17.03.2021 року № 05/1215-21, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни у п. 1 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення» додавши підпункт 1.8 і виклавши його в наступному вигляді: «1.8. ст. 443 

КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей»:  

Тринчук Н. З. - головний спеціаліст відділу економіки та промисловості міської ради; 

Іваськевич О. В. – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради; 

Вербовський С. П. - староста у селах Вигівка, Дем’янів; 

Борис І. С. - староста у селах Коростовичі, Куропатники; 

Николяк Я. Я. - староста у селах Насташине, Куничі; 

Гаврилишин А. В. - староста у селах Озеряни, Слобода; 

Харів О. Я. - староста у селах Старий Мартинів, Різдв’яни; 

Кропельницький М. О. - староста у селах Тенетники, Новий Мартинів; 

Мазурик Б. М. - староста у селі Задністрянське; 

Ріжко О. М. - староста у селі Бовшів; 

Копаниця С. М. - староста у селах Сарники, Діброва, Заливки; 

Кліщ Л. І. - староста у селі Юнашків; 

Лижичка М. І. - діловод у селах Насташине, Куничі; 

Гречух О. Р. - діловод у селах Озеряни, Слобода; 

Ляшеник О. Б. - діловод у селах Старий Мартинів, Різдвяни; 

Пригода М. І. - діловод у селах Сарники, Діброва, Заливки; 

Лесів О. А. - діловод у селах Вигівка, Дем’янів; 

Лосик Н. О. - діловод у селі Юнашків; 

Процак Г. В. - діловод у селах Коростовичі, Куропатники; 

Якубовська Н. - діловод у селах Тенетники, Новий Мартинів; 

Перегінець О. - діловод у селі Бовшів; 

Ткач М. - діловод у селі Задністрянське». 

 2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради 

Олександра Іваськевича.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська. 

 

 

Міський голова                                                                                            Василь Андрієшин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту О. Іваськевич      _______________     «___»  _____ 2021 року 

  

 

 

Погоджено: 

 

 

Перший заступник міського голови Р. Стасько     _______________      «___» _____ 2021 року 

 

 

Начальник відділу економіки і промисловості 

міської ради М. Назар                                           _______________      «___» _____ 2021 року 

 

 

Начальник загального відділу М. Яцик                   _______________      «___» _____ 2021 року 

 

 

Юридичний відділ І. Мельник                                 _______________     «___»  _____ 2021 року 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету Н. Кицела  _____________   «___» _____ 2021 року 


