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У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
 ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
(проект)

10.08.2018                                                      №

Про надання повноважень на складання  протоколів 
про адміністративні правопорушення  посадовим
особам КП «Муніципальна інспекція» Шполянської 
міської ради об’єднаної територіальної  громади

Згідно ст. 38, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.6, п.2, п.2-1 ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, рішення Шполянської міської ради від________ №_________ «Про затвердження Статуту КП «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради ОТГ», наказів начальника КП «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради ОТГ від 15.11.2017 №6 «Про прийняття на посаду інспектора Ткаченка Р.А.» та від 31.07.2018 №7 «Про прийняття на посаду інспектора Танцюру О.О.»,  з метою забезпечення належної роботи з контролю за дотриманням вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконання Правил благоустрою міста Шпола, затверджених рішенням Шполянської міської ради від 02.09.2010 року № 57-2/V (зі змінами та доповненнями) та виконання рішення Шполянської міської ради від 18.12.2008 №34-2/V «Про впорядкування торгівлі на території міста Шпола», 
         виконавчий комітет вирішив:

	Надати повноваження на складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 103-1, 104, 149-152, ч.1 ст.154, 155, 155-2,ч. 2 ст. 156, 156-1, 156-2, 159, 175-1, 183, КУпАП наступним посадовим особам Комунального підприємства Шполянської міської ради «Муніципальна інспекція»: 

	начальнику КП «Муніципальна інспекція» Озаринському В.І.;
	інспекторам Ткаченку Р.А. та Танцюрі О.О.

	Затвердити додатки № 1-7 до даного рішення.
	Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради від 18.01.2017 р. « Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення посадовим особам КП «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради».
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Плетіня В.В.


Заступник міського голови                                                                                     С.П.Заєць

Підготувала:
Герус Т.Б.

Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
від __________р.№___________
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ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
_____________________________________________________________________

АКТ
обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою

«____» «____________» 20__ р.                                                    м. Шпола

Мною, _____________________________ КП «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 
Свідків:
1. ___________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання, контактний телефон)
_____________________________________________________________________					
2.____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, контактний телефон)
_____________________________________________________________________

Представник балансоутримувача об’єкта благоустрою_______________________ _____________________________________________________________________
                                                     ( прізвище, ім'я, по батькові, адреса, контактний телефон)
____________________________________________________________________________________________________________

За адресою:  __________________________________________________________,  
   провели обстеження об’єкту благоустрою _______________________________
_____________________________________________________________________
та  виявили порушення Правил благоустрою міста Шпола п.__________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     Порушення призвело до пошкодження: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        В результаті неправомірних дій пошкоджено  (знищено).
	_________________ газону (кв.м)

_________________ квітників (кв.м)
_________________ кущів (шт.)
_________________ дерев (шт.) діаметр _______ см (на висоті ____м)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                (зазначаються інші пошкодження об’єкту або/та елементів благоустрою)
   
     Особа порушника встановлена, не встановлена (підкреслити).
Відомості про особу:

1.  Призвіще, ім’я, по-батькові___________________________________________
2.  Рік народження _____________________________________________________
3.  Місце проживання та реєстрації _______________________________________
_____________________________________________________________________
	Контактний телефон________________ ________________________________

Посада, місце роботи _______________________________________________
_____________________________________________________________________
	Юридична адреса місця роботи, робочий телефон________________________

_____________________________________________________________________
	Документ, який посвідчує особу ______________________________________

(серія, номер, дата видачі,ким видано )
_________________________________________________________________________________________________

        Порушнику роз’яснено права, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто, чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою та користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі. 
	Зауваження і клопотання, що надійшли від присутніх під час складання акту:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   Під час складання акту проведено фото фіксацію правопорушення у кількості ________ фото, відеозапис _________________, що додаються.
Висновок: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Підписи:
1.Посадова особа		___________________  		        _____________
					     (прізвище)					(підпис)
2. Свідки:      	          ___________________  			_____________
					    (прізвище)					(підпис)
	М.П.   		___________________  		    	____________
	   			                    (прізвище)					(підпис) 
 Порушник                      __________________  		    	_____________
	                			     (прізвище)			  		(підпис)
Копію акту отримав:

 «______» «_____________» 20__ р.                   _______________ _______                                   _____________
                                                                                                                   (прізвище)			(підпис)Додаток №2
до рішення виконавчого комітету
від __________ р.№_______________


Виконавчий комітет
 Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади
Черкаської області




Журнал обліку виданих бланків 
протоколів про адміністративні правопорушення






     Розпочато: «___» __________ 2016р.
Закінчено: «____» __________ 2016 р.



м. Шпола
№ п/п
Номер протоколу
Дата видачі


Посада, прізвище, ініціали особи, що видала протокол
Підпис особи, що видала протокол
Підпис особи, що отримала протокол
1
2
3
4
5
6






























































































Додаток №3
до рішення виконавчого комітету
від _____________р.№__________

Виконавчий комітет
 Шполянської міської ради






Журнал реєстрації 
протоколів про адміністративні правопорушення





      Розпочато: «___» ___________ 2017р.
     Закінчено: «____» __________ 2017р.




м. Шпола
№ п/п
Серія, номер та дата складення протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення


Відомості про особу щодо якої складено протокол

Посада, призвіще, ініціали особи, що склала протокол
Примітка






ПІБ

посада

місце роботи


1
2
3
4
5
6
7
8















































































































                                                                                                      Додаток №4
                                                                                                      до рішення виконавчого комітету
                                                                                                      №4 від 18.01.2017 р.
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ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
____________________________________________________________________

“___”_________201__ р.
			
ПОВІДОМЛЕНННЯ № _____

видане______________________________________________________________________

Повідомляємо Вас про те, що в ході обстеження території м. Шпола, Вами порушено ___________________  “ Правил благоустрою  м. Шпола”, а саме: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Вам НЕОБХІДНО       в термін          до «___» __________ 2017 р. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_________________________________________КП «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області


повідомлення надіслано (вручено) _______________________________
                                                                                             (дата)                                  (посада )         
________________________________________________________
                                                   (прізвище)    		                                (підпис)

                                                                                                      
        

                                                                                        Додаток №5
                                                                                                      до рішення виконавчого комітету
                                                                                                      від ___________р. №_____________
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ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
____________________________________________________________________

			
ПРИПИС № _____
від “___”_________2017 р.

Мною, ____________________________________КП «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради ОТГ Черкаської області  встановлено порушення: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          
 Порушення скоєно: __________________________________________________
___________________________________________________________________

На підставі статуту КП «Муніципальна інстекція» Шполянської міської ради ОТГ , затвердженого розпорядженням міського голови м. Шпола від 16.12.2016 р. № 17-4/VII та затвердженим рішенням Шполянської міської ради від 02.09.2010р. №57-2/V «Правила благоустрою міста Шпола»

ПРОПОНУЮ:
Усунути порушення шляхом___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Про виконання припису повідомити уповноважену особу  письмово у      10-денний термін за адресою: 20603, Черкаська обл., м. Шпола,  вул. Лозуватська, 59.

Припис склав _________________________________________
                                                                                                          (ПІБ та підпис посадової особи)                                  

Припис одержав________________________________________
                                                                                                                         (ПІБ та підпис особи)           

        


Додаток №6
                                                                                                      	до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                 від ___________ р. №___________

П Р О Т О К О Л  №________

про адміністративне правопорушення

«_____»_____________201___р.                                                                  м. Шпола

Я,______________________________________________________________________      КП «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради ОТГ Черкаської області, керуючись статтями 254-256 Кодексу  України  про  адміністративні правопорушення, склав (ла) цей протокол про те, що:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(місце,час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення)        

чим порушено п.п._________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Затверджених рішенням Шполянської міської ради від 02.09.2010р. №57-2/V відповідальність за що передбачена статтею ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення.      

Свідки правопорушення:______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                        
 
Відомості про особу, щодо якої складено протокол: 
Прізвище, ім’я, по батькові
________________________________________________________________________________
Дата, місце народження
________________________________________________________________________________
Місце проживання, номер телефону
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Місце реєстрації
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Місце роботи, посада, дата призначення на посаду
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце роботи і посада ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Місячний заробіток __________________________на утриманні осіб _____________________
Документ, що посвідчує особу,  яка притягується до адміністративної відповідальності
(вид, серія, номер, ким і коли виданий) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Чи піддавався(лася) протягом року адміністративному стягненню _______________________
________________________________________________________________________________  
( дата, яким органом, за що, вид стягнення)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Гр.___________________________________________________________________роз’яснено
       (прізвище, ім’я,  по батькові особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)
його (її) права і обов’язки, передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у якій йдеться про те, що «Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у  випадках, коли є дані про своєчасне її  оповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи» та ст. 63 Конституції України, в якій йдеться про те, що особа не несе відповідальність за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім′ї, чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

_________________                                    ___________________________________ 
(підпис)                                                           (прізвище та ініціали правопорушника)       
	
Пояснення особи, щодо якої складено протокол:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До протоколу додаються:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол та яка отримала один примірник протоколу
«___» ______________ 201__ року       ______________  ________________________________

Прізвище, ініціали та адреса свідків або потерпілих: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка склала протокол:


 _________________                                          ___________________________________
(підпис)                                                                                   (прізвище та ініціали)     

Додаток 
до протоколу про адміністративне правопорушення
№ ____ від _______ 2017 р.

__________________________________________________________________
(посада, ПІБ, уповноваженої складати протоколи про адміністративні правопорушення)
_______________________________________________________________

ФОТОТАБЛИЦЯ
до протоколу про адміністративне правопорушення
№ ____ від _______ 2018 р.

Фото № 1


На фото № 1________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________
                                  (підпис посадової особи)







Додаток №7
                                                                                               		до рішення виконавчого комітету
                                                                                              		від ___________ р. №_________



Виконавчий комітет 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади
Черкаської області






СПРАВА № __________


про адміністративне правопорушення 
передбачене п. ____ч.___ ст._____ Кодексом України про адміністративні правопорушення

відносно громадянина


__________________________________________________________






                                                           Розпочато: «____» ________ 2017 р.
      Закінчено: «_____» _________ 2017 р.




м. Шпола



