
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ   

  
02.10.2019           № 367   
 
Про надання повноважень посадовим 
особам на складання протоколів про 
адміністративні правопорушення 
 

Відповідно до статей 30, 31, 40 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні“, статті 255 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, з метою дотримання правил користування житловими 
будинками і житловими приміщеннями, запобігання самовільного 
переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, 
використання їх за призначенням, забезпечення санітарно-гігієнічного 
благополуччя території міста, дотримання населенням Типових правил 
благоустрою території населеного пункту, в зв’язку з кадровими змінами  
виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Надати   посадовим   особам виконкому міської ради та КП „Каштан“  

повноваження на складання протоколів про адміністративні правопорушення: 
Зергані Марині Ігорівні, начальнику відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунальних послуг виконкому міської ради, – за статтями 150, 152 
КУпАП; 

Криницькому Олександрові Васильовичу, майстру з благоустрою                      
КП „Каштан“, – за статтями 106-2, 152, 153, 154 КУпАП; 

Кудрявцевій Оксані Іванівні, інспектору з благоустрою КП „Каштан“, –   
за статтями 106-2, 152, 153, 154 КУпАП; 

Нічик Світлані Володимирівні, спеціалісту 2-ї категорії відділу 
містобудування, архітектури та житлово-комунальних послуг виконкому 
міської ради, – за статтями 150, 152 КУпАП; 

Рвач Наталії Олексіївні, спеціалісту 1-ї категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, – 
за статтями 152, 153, 154 КУпАП; 

Скочку Віталієві Івановичу, директору КП „Каштан“, – за статтями 150, 
152, 153 КУпАП; 



Стаднику Євгенію Васильовичу, начальнику відділу з земельних та 
екологічних питань виконкому міської ради, – за статтями 152, 153, 154 
КУпАП; 

Ящик Ірині Анатоліївні,  спеціалісту 2-ї категорії відділу  з земельних та 
екологічних питань виконкому міської ради, – за статтями 152, 153, 154 
КУпАП. 

2. Доручити уповноваженим посадовим особам складати протоколи про 
адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та направляти їх на розгляд адміністративної 
комісії при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради. 

3. Комунальному підприємству „Каштан“ (Скочко В.І.) активізувати 
роботу щодо виявлення порушників Типових правил благоустрою території 
населеного пункту та притягнення їх до відповідальності шляхом складання 
протоколів про адміністративні правопорушення в межах наданих цим 
рішенням повноважень. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконкому міської 
ради: 
           від 24.03.2013 № 172 „Про надання повноважень посадовим особам на 
складання протоколів про адміністративні порушення“; 
           від 09.02.2017 № 22 „Про надання повноважень посадовим особам на 
складання протоколів про адміністративні правопорушення“. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 

 
           
 
 
Міський голова                                                         О.РЯБОКОНЬ  
 
 


