
 
 

 

 

 

   УКРАЇНА                                           

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  27.06.2022     №  118 
 

Про надання повноважень щодо 

складання протоколів про  

адміністративні правопорушення 

 

 

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою дотримання 

належного санітарного стану, охорони навколишнього природного 

середовища, упорядкування місць торгівлі на території Малинської міської 

територіальної громади та  у зв’язку із кадровими змінами у виконавчому 

комітеті та комунальних підприємствах, виконавчий комітет міської ради 
 

         В И Р І Ш И В :          

1. Надати повноваження щодо складання протоколів про адміністративні 

правопорушення посадовим особам виконавчого комітету, його підрозділів 

та міських комунальних підприємств (додаток 1). 

2. Затвердити зразок посвідчення особи, уповноваженої на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2). 

3. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.08.2012 №201 «Про надання повноважень щодо 

складання протоколів про адміністративні правопорушення», від  27.08.2015  

№163 «Про надання повноважень щодо складання протоколів про 

адміністративні правопорушення»,  від 06.06.2018 №111 «Про внесення змін 

до п.1 рішення виконавчого комітету №201 від 17.08.2012 «Про надання 

повноважень щодо складання протоколів про адміністративні 

правопорушення». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови Сергія ФУРНИКА. 
 

 

 

Міський голова                                                                 Олександр СИТАЙЛО 

 
Сергій ФУРНИК 

Олександр ПАРШАКОВ 
Ігор МАЛЕГУС 
Василь ПРИХОДЬКО 
      



  

    

                    

 Додаток 1  

до рішення виконкому  

                                                                                від  27.06.2022   № 118    
 

 

Список 

осіб, уповноважених на складання протоколів  

про адміністративні правопорушення 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 посадової особи 

Місце роботи,  

посада 

Стаття Кодексу 

України «про 

адміністративні 

правопорушення» 

1.  
Фролков Олександр 
Анатолійович 

Гол.  спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, 
управління житлово-комунального 

господарства 

Ст.150-154 

2.  Аврамчук Євгенія Валеріївна 

Гол. спеціаліст  відділу   
містобудування та земельних 

відносин управління регіонального 

розвитку 

Ст. 150-153 

3.  
Мергур’єва Світлана 

Михайлівна 

Гол. спеціаліст відділу 
містобудування та земельних 

відносин управління регіонального 

розвитку 

Ст.150-153 

4.  
Осадчий Олександр 
Володимирович 

Начальник управління регіонального 
розвитку 

Ст.152-
153,155,156,159,160 

 

 

 

 Керуючий  справами   виконавчого комітету                                       Ігор МАЛЕГУС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

    Додаток 2                                                                                                                        

 до рішення виконкому 

                                                                                                                              від 27.06.2022   № 118 

 

Зразок посвідчення 

особи, уповноваженої на складання протоколів про адміністративні правопорушення 

 
Перша сторінка обкладинки 
 

 
 

 

 

 

УКРАЇНА 

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

                                         

П О С В І Д Ч Е Н Н Я 
особи, уповноваженої на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення 

                              

  

Перша сторінка розвороту                     Друга сторінка розвороту 
 

 
 ПОСВІДЧЕННЯ №__.       

 

                                    Прізвище: _________________ 

 

                                    Ім’я _______________________ 

 

                                    По-батькові ________________ 

                                   

Є посадовою особою, уповноваженою виконавчим 

комітетом Малинської міської ради на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення 

за ст.ст. _______________________________КУпАП 

 

Посвідчення видане: «___»_______________20__ р. 

_____________________________________________ 
Посада особи, що видала посвідчення 

М.П.   ____________    ___________________________ 

                 (підпис)                          (П.І.Б.)                   

 

ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ 

 

До «____»________________________20__ р. 

 

Відмітка про продовження строку дії посвідчення 

 

Продовжено                       Продовжено 

 

до «___»______20__ р.        до «__»______20__ р. 

 
М.П.___________                   М.П.___________ 

підпис                                   підпис 

  
* Перелік  статей КУпАП (довідково) 

150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями 

151. Самоправне зайняття жилого приміщення 

152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених 

пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів 

153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення 

населених пунктів 

154. Порушення правил тримання котів і собак 

155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського 

харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю 

156. Порушення правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами 

159. Порушення правил торгівлі на ринках 

160. Торгівля з рук у невстановлених місцях 

 

Керуючий  справами виконавчого комітету                                     Ігор МАЛЕГУС                                                       
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