
 

 

Проект рішення  
Від 28.09.2021                                                                                           № 202 

 

Про внесення змін в пункт 1 рішення  

виконавчого комітету від 28.07.2021 № 8  

«Про визначення уповноважених осіб,  

які мають право складати протоколи  

про адміністративні правопорушення» 

 

У зв’язку з кадровими змінами та службовою необхідністю визначення переліку 

посадових осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративне правопорушення, 

кадровими змінами, та з метою дотримання законності при оформленні матеріалів про 

адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те виконавчим 

комітетом, керуючись п. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 

ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення», а саме: 

- підпункт 1.1 викласти в такій редакції:  

«1.1. ст.103-1 КУпАП «Порушення правил користування енергією чи газом»:  

Навроцький І. І. – головний спеціаліст-енергоменеджер відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна міської ради.»; 

- підпункт 1.2 викласти в такій редакції:  

«1.2. ст. 150 КУпАП «Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями; ст. 151 КУпАП «Спрямоване зайняття жилого приміщення», ст. 152 КУпАП 

«Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, 

правил благоустрою територій населених пунктів», ст.154 КУпАП «Порушення правил 

тримання собак і котів»:  

Віннікова Н. А. – головний інженер КП «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради»;  

Джочка Г. С. - провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна міської ради.»; 

- підпункт 1.3 викласти в такій редакції:  

«1.3. ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері  благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів»: 

Дмитрів Н. Я. – інспектор з благоустрою КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»; 

Цибух П. П. - майстер дільниці благоустрою КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»; 

П’єкна Т. М. -  майстер дільниці по вивозу ТПВ КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської 

ради».»; 

- в підпунктах 1.4. та 1.5. змінити назви посад для Бандури І. І. із завідувача 

сектору житлово-комунального господарства і обліку комунального майна міської ради на 

начальника відділу житлово-комунального господарства і обліку комунального майна 

міської ради та для Джочки Г. С. із провідного спеціаліста сектору житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна міської ради на провідного спеціаліста відділу 

житлово-комунального господарства і обліку комунального майна міської ради. 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Івана Драгуна. 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин 

 



  

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету  

«Про внесення змін в пункт 1 рішення виконавчого комітету від 28.07.2021 № 8 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення»» 

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету «Про внесення змін в 

пункт 1 рішення виконавчого комітету від 28.07.2021 № 8 «Про визначення уповноважених 

осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення»» є 

виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення виконавчого комітету «Про внесення змін в пункт 1 рішення 

виконавчого комітету від 28.07.2021 № 8 «Про визначення уповноважених осіб, які мають 

право складати протоколи про адміністративні правопорушення»»  розроблений у зв’язку з 

кадровими змінами та з утворенням Бурштинської міської територіальної громади. 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття даного рішення є визначення уповноважених осіб, які мають 

право складати протоколи про адміністративні правопорушення та подавати їх на розгляд 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

П. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. ст. 40, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                            І. Бандура 

28.09.2021 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                               Р. Стасько 

28.09.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                           А. Пергельський 

28.09.2021 

 

Загальний відділ                                                                                              М. Яцик 

28.09.2021 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                    Н. Кицела 

28.09.2021 

 

 


