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              м. Покровськ 

 

 

Про надання повноважень зі 

складання протоколів про 

адміністративні правопорушення 

 

 

  

Розглянувши листи керівників КП «Муніципальна служба правопорядку»,  ПП «КК 

«Комфорт», КП «Покровськводоканал», КП «Покровськтепломережа», КП «Управління 

міського господарства», Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради,  Управителів багатоквартирних будинків м. Покровська:           

ФОП Бедрій В.Б., ФОП Бойко І.П., ФОП Ковальчук Т.В., ФОП Корявець Н.І. керуючись 

статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на підставі статей 38, 40,  

59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати повноваження зі складання протоколів про адміністративні 

правопорушення по статтям 92, 105, 150, 151, 152, 1521, 153, 154, 155, 1552, 156, 159. 160, 

1751 Кодексу України про адміністративні правопорушення наступним посадовим особам: 

1.1. Стаття 92 «Порушення вимог законодавства про охорону культурної 

спадщини» - начальнику відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини. 

1.2. Стаття 105 «Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів»: 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

- Спеціалісту 1 категорії відділу екології, клімату та енергозбереження; 

- Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради: інспекторам відділу з 

благоустрою міста, спеціалісту 1 категорії, заступнику начальника житлово-комунального 

відділу. 

         - Посадовим особам підприємств незалежно від форми власності, що 

обслуговують житловий фонд Покровської міської ради; 

- Інспекторам комунальної установи Покровський координаційний комітет   

самоорганізації населення 

1.3. Стаття 150 «Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями»: 



- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради 

Донецької області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

-   Посадовим особам підприємств незалежно від форми власності, що 

обслуговують житловий фонд Покровської міської ради; 

- Інспекторам комунальної установи Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення; 

-  житлово-комунального відділу Покровської міської ради: інспекторам відділу 

з благоустрою міста, спеціалісту 1 категорії, заступнику начальника житлово-комунального 

відділу; 

-  головам житлових кооперативів; 

- головам правління ОСББ. 

- інспекторам комунальної установи Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення 

1.4. Стаття 151  «Самоправне зайняття жилого приміщення»: 

- завідувачу сектором управління майном житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради 

- інспектору сектором управління майном житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради 

- головам правління ОСББ 

1.5. Стаття 152 «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

- Посадовим особам підприємств незалежно від форми власності, що 

обслуговують житловий фонд Покровської міської ради; 

- Інспекторам комунальної установи Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення; 

- житлово-комунального відділу Покровської міської ради: інспекторам відділу з 

благоустрою міста, спеціалісту 1 категорії, заступнику начальника житлово-комунального 

відділу; 

- головам житлових кооперативів; 

- головам правління ОСББ. 

-  головному спеціалісту відділу містобудування, архітектури та земельних 

відносин 

- Спеціалісту 1 категорії відділу екології, клімату та енергозбереження. 

- Доглядачі кладовищ КП «Покровська ритуальна служба» 

- Інспекторам комунальної установи Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення 

- дільниця «Санітарна очистка міста» КП «Управління міського господарства»: 

інспекторам, контролерам-касирам, начальнику дільниці «Зелене господарство»                   

КП «Управління міського господарства»; 

- КП «Покровськтепломережа»: головний інженер, начальники теплових районів; 

начальник дільниці; 

- КП «Покровськводоканал»: інженер абонентського відділу, ведучій інженер 

виробничо-технічного відділу.; 

1.6 Стаття 1521 «Порушення правил паркування транспортних засобів та порушення 

правил обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів»: 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

 



 

1.7. Стаття 153 «Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів 

озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду»: 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

- Начальнику дільниці «Зелене господарство» КП «Управління міського 

господарства»; 

- Інспекторам відділу з благоустрою міста житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради; 

      - Інспекторам комунальної установи Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення; 

 1.8.  Стаття 154. «Порушення правил тримання собак і котів»: 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

- Інспекторам відділу з благоустрою міста житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради; 

- Інспекторам комунальної установи Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення; 

- Посадовим особам підприємств незалежно від форми власності, що 

обслуговують житловий фонд Покровської міської ради; 

1.9. Стаття 155. «Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою 

діяльністю»: 

-  КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради 

Донецької області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

2.0. Стаття 1552 «Обман покупця чи замовника» 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

2.1. Стаття 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними,        

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами» 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

2.2. Стаття 159  «Порушення правил торгівлі на ринках»: 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

2.3. Стаття 160  «Торгівля з рук у невстановлених місцях»: 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

2.4. Стаття 1751 «Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях» 

- КП «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області: заступнику начальника, старшому інспектору, інспекторам; 

 

2. Рішення виконавчого комітету від 20.10.2016 № 276 «Про надання повноважень зі 

складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП» визнати 

таким, що втратило чинність. 

 

 

В.о.міського голови        І.Сущенко 

 


