
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄК РІШЕННЯ 
 

від  18.12.2019                                                                                                    № __1171 

 

 Про визначення уповноважених 

 осіб, які мають право складати протоколи 

 про адміністративні правопорушення 

 

 У зв’язку з 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.40, ст.59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради вирішив: 

 

1. Уповноважити осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення», а саме: 

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

 Братусь З.Б. – заступник начальника ВКГ КП «Житловик». 

 

1.2.Ст.150 «порушення правил користування жилими будинками і жилими 

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

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

благоустрою території населених пунктів», ст.154 «порушення правил тримання 

собак і котів» . 

Віннікову Н.А.- заступник начальника ЖЕГ КП «Житловик»; 

П’єкна Т.М.-  майстр дільниці по ТПВ КП «Житловик». 

 

1.3. 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». 

 Цибух П.П. - майстр дільниці ГБіО КП «Житловик» ; 

Ляхович С.Ю. – майстер  ГБІО КП «Житловик»; 

Якубовська І.О – інженер житлової дільниці ЖЕГ КП «Житловик». 

 

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

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів». 

Бесага О.О.- головний спеціаліст земельно-екологічного відділу; 

Білоока Т.І.- головний архітектор міста; 

Бандура І.І.- завідувач сектору ЖКГ 

. 

1.5.  ст.197, 198 КупАП «Проживання без паспорта громадянина України або без 

реєстрації місця проживання 

Кунів І.М.- начальник ЦНАП 

Дронь Т.І.-адміністратор ЦНАП 

Бович Н.Р. – адміністратор ЦНАП 

Матківська І.І. – адміністратор ЦНАП 

 



 

 

 

         Продовження рішення 

         виконавчого комітету 

         від ________2019 №___ 

 

1.6. Ст.212(1) Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації 

актів цивільного стану  та невчасна реєстрація народження дитини. 

Видай С.О.- керуючий справами виконкому 

. 

2. Адміністративній комісії при виконавчому комітеті організувати та провести відповідне 

навчання з уповноваженими особами та щоквартально надавати виконавчому комітету 

інформацію про кількість складених протоколів. 

 

3. Прийняти до відома, що правопорушення, передбаченні ст.ст.152, 154, 155, 155-2, 

156-1, 156-2, 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення право 

складати протоколи мають посадові особи органів внутрішніх справ. 

 

4. Рішення виконкому від 21.03.2013 № 35 «Про визначення уповноважених осіб, які 

мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення», від 20.07.2016 № 

145 «Про визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення», від 26.09.2018 № 181 «Про внесення змін до рішення 

виконкому від 20.07.2016 № 145 «Про визначення уповноважених осіб, які мають право 

складати протоколи про адміністративні правопорушення» вважати такими, що втратили 

свою чинність та зняти з контролю. 

 

5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Володимира Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

Підготував: 

 

Керуючий справми 

виконкому        Світлана Видай 

 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник 

міського голови       Володимир Гулик 

 

 

Юридичний відділ       ___________________ 


