
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
                                        Мукачево                                             №  

 
Про уповноваження посадових осіб відділу інспекторів з паркування 

управління  муніципальної  інспекції  Мукачівської міської ради на складання 
протоколів про адміністративні правопорушення, розгляд справ про 
адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень 

 
 Розглянувши подання начальника управління муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради Вячеслава Романа від 30.08.2022 № _362, відповідно 
до ст. 6 Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за 
окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», ч. ч. 1, 3 ст. 219 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, 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,  
що передбачені ст. ст. 150, 152, ч.ч. 3-5 ст. 152-1, ст. ст. 154, 156, 159, 160, 175-1 
(за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішеннями Мукачівської міської 
ради) Кодексу України про адміністративні правопорушення посадових осіб від-
ділу інспекторів з паркування управління муніципальної інспекції Мукачівської 
міської ради: 
1.1. Головних спеціалістів, інспекторів з паркування відділу інспекторів з парку-
вання управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради: 

1.1.1. Мельник Ірину Юріївну; 
1.1.2. Торин Василя Володимировича; 
1.1.3. Русин Владислава Івановича; 
1.1.4. Гливляс Василя Михайловича; 
1.1.5. Бошко Василя Степановича; 
1.1.6. Опріш Ольгу Юріївну; 



1.1.7. Симочко Ксенію Василівну; 
1.1.8. Левченко Євгена Вікторовича; 
1.1.9. Лашкай Ганну Михайлівну; 
1.1.10. Тягур Оксану Ігорівну. 

 
1.2. Спеціалістів 1 категорії, інспекторів з паркування відділу інспекторів з    
паркування управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради: 

1.2.1. Кохан Василя Васильовича; 
1.2.2. Ільчака Руслана Михайловича; 
1.2.3. Басараба Євгенія Івановича. 

 
2. Уповноважити на розгляд справ про адміністративні правопорушення і накла-

дення адміністративних стягнень, передбачених ч. ч. 1, 3 і 7 ст. 122 та ч. ч. 1, 
2 і 8 ст. 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадо-
вих осіб відділу інспекторів з паркування управління муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради: 

2.1. Головних спеціалістів, інспекторів з паркування відділу інспекторів з парку-
вання управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради: 

2.1.1. Мельник Ірину Юріївну; 
2.1.2. Торин Василя Володимировича; 
2.1.3. Русин Владислава Івановича; 
2.1.4. Гливляс Василя Михайловича; 
2.1.5. Бошко Василя Степановича; 
2.1.6. Опріш Ольгу Юріївну; 
2.1.7. Симочко Ксенію Василівну; 
2.1.8. Левченко Євгена Вікторовича; 
2.1.9. Лашкай Ганну Михайлівну. 
2.1.10. Тягур Оксану Ігорівну. 

 
2.2. Спеціалістів 1 категорії, інспекторів з паркування відділу інспекторів з    
паркування управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради: 

2.2.1. Кохан Василя Васильовича; 
          2.2.2. Ільчак Руслана Михайловича; 
          2.2.3. Басараба Євгенія Івановича. 
 
3. Інспекторам відділу інспекторів з паркування управління муніципальної 
інспекції Мукачівської міської ради здійснювати фіксацію правопорушень за 
допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та 
відеозапис. 
 
4. Встановити, що повноваження уповноважених посадових осіб відділу 
інспекторів з паркування управління муніципальної інспекції Мукачівської 
міської ради на розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення 
адміністративних стягнень, передбачених ч. ч. 1, 3 і 7 ст. 122, ч. ч. 1, 2 та 8 ст. 
152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та повноваження 



уповноважених осіб відділу інспекторів з паркування управління муніципальної 
інспекції Мукачівської міської ради на складання протоколів про адміністративні 
правопорушення, передбачених ст. ст. 150, 152, ч. ч. 3-5 ст. 152-1, ст. ст. 154, 156, 
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. пункту 1, у підпунктах 2.1., 
2.2. пункту 2 даного рішення, закінчуються з дати звільнення або переведення 
вказаних посадових осіб із займаних ними посад. 
 
5. Встановити, що зміни до підпунктів 1.1., 1.2. пункту 1 та підпунктів 2.1., 2.2. 
пункту 2 даного рішення вносяться на розгляд до виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради на підставі відповідних письмових подань управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради. 
 
6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради № 27 від 26.01.2021 року «Про уповноваження 
посадових осіб відділу інспекторів з паркування управління  муніципальної  
інспекції  Мукачівської міської ради на складання протоколів про адміністративні 
правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення і 
накладення адміністративних стягнень». 
 
7. Відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської ради 
оприлюднити дане рішення на офіційному вебпорталі Мукачівської міської ради. 
 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради Вячеслава Романа. 
 
 
Міський голова                                                                                  Андрій БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 

 


