
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.01.2021                                         Мукачево                                                   № 26 
 
         Про уповноваження посадових осіб відділу контролю за станом 
благоустрою міста управління  муніципальної  інспекції  Мукачівської 
міської ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення 
  
 У зв’язку із створенням Мукачівської міської територіальної громади, 
кадровими змінами, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, враховуючи рішення 3 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 46 «Про 
затвердження Положення про Управління муніципальної інспекції Мукачівської 
міської ради у новій редакції», керуючись  пп.7-1 п. «а» ч.1 ст.30, ст.40, ч. 1 ст. 52, 
ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

 
1. Уповноважити на складання протоколів про адміністративні правопорушення,  
передбачених статтями 150, 152, ч.ч. 3-5 ст. 152-1, статтями 154, 159, 160, 175-1 
(за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішеннями Мукачівської міської 
ради) Кодексу України про адміністративні правопорушення посадових осіб 
управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради:   
 
1.1.Головного спеціаліста, дільничного інспектора відділу контролю за станом 
благоустрою міста управління муніципальної інспекції Мукачівської міської 
ради: 
        1.1.1. Буташ Анастасію Миколаївну. 
 
1.2. Спеціалістів І категорії, дільничних інспекторів відділу контролю за станом 
благоустрою міста управління муніципальної інспекції Мукачівської міської 
ради: 
        1.2.1. Мучичку Івана Івановича; 
        1.2.2. Калатс Уляну Василівну. 
 



1.3. Головних спеціалістів, інспекторів групи швидкого реагування відділу 
контролю за станом благоустрою міста управління муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради: 
         1.3.1. Томчука Іллю Ігоровича; 
         1.3.2. Кіяна Миколу Миколайовича. 
 
1.4. Спеціалістів І категорії, інспекторів групи швидкого реагування відділу 
контролю за станом благоустрою міста управління муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради: 
         1.4.1. Герца Василя Ігоровича; 
         1.4.2. Ващинникова Сергія Вікторовича; 
         1.4.3. Туряницю Івана Івановича. 
 
2. Інспекторам відділу контролю за станом благоустрою міста управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради здійснювати фіксацію 
правопорушень за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати 
фотозйомку та відеозапис. 
 
3. Встановити, що повноваження уповноважених осіб управління муніципальної 
інспекції Мукачівської міської ради на складання протоколів про адміністративні 
правопорушення, передбачених статтями 150, 152, частинами третьою-п’ятою 
статті 152-1, статтями 154, 159, 160, 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, 
заборонених рішення Мукачівської міської ради) Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, які зазначені у підпунктах 1.1.,1.2.,1.3.,1.4. 
пункту 1 даного рішення, закінчуються з дати звільнення або переведення 
вказаних посадових осіб із займаних ними посад. 
 
4. Встановити, що зміни до підпунктів 1.1., 1.2., 1.3, 1.4.  пункту 1 даного рішення 
вносяться на розгляд до виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 
підставі відповідних письмових подань управління муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради. 
 
5. Вважати такими, що втратили чинність: 

- Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 289 від 
09.10.2018 року «Про уповноваження посадових осіб Управління муніципальної 
інспекції Мукачівської міської ради на складання протоколів про адміністративні 
правопорушення». 

- Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 334 від 
27.11.2018 року « Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради «Про уповноваження посадових осіб Управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради на складання протоколів про 
адміністративні правопорушення» від 09.10.2018 року № 289». 

- Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 370 від 
11.12.2018 року « Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради « Про уповноваження посадових осіб Управління 



муніципальної інспекції Мукачівської міської ради на складання протоколів про 
адміністративні правопорушення» від 09.10.2018 року № 289». 

- Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 11 від 
22.01.2019 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради «Про уповноваження посадових осіб Управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради на складання протоколів про 
адміністративні правопорушення» від 09.10.2018 року № 289». 

- Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 148 від 
28.05.2019 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради «Про уповноваження посадових осіб Управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради на складання протоколів про 
адміністративні правопорушення» від 09.10.2018 року № 289». 

- Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 252 від 
10.09.2019 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради № 289 від 09.10.2018 року « Про уповноваження 
посадових осіб Управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради на 
складання протоколів про адміністративні правопорушення». 
 
6. Відділу інформаційного забезпечення Мукачівської міської ради оприлюднити 
дане рішення на офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради. 
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради В. Романа. 
 
 
Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 

 


