
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про уповноваження посадових осіб відділу контролю за станом 

благоустрою міста управління муніципальної інспекції Мукачівської міської 

ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення 

 

 Розглянувши подання начальника управління муніципальної інспекції 

Мукачівської міської ради Вячеслава Романа від 30.08.2022 № 361, 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  

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 управління муніципальної інспекції 

Мукачівської міської ради:   

 

1) Спеціалістів І категорії, дільничних інспекторів відділу контролю за станом 

благоустрою міста управління муніципальної інспекції Мукачівської міської 

ради: 

Мучичку Івана Івановича; 

Калатс Уляну Василівну. 

 

2) Головних спеціалістів, інспекторів групи швидкого реагування відділу 

контролю за станом благоустрою міста управління муніципальної інспекції 

Мукачівської міської ради: 

Томчука Іллю Ігоровича; 

Кобаля Івана Томашовича. 

 

3) Спеціалістів І категорії, інспекторів групи швидкого реагування відділу 

контролю за станом благоустрою міста управління муніципальної інспекції 

Мукачівської міської ради: 

Герца Василя Ігоровича; 

Ващинникова Сергія Вікторовича; 

Туряницю Івана Івановича. 
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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, 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 рішення Мукачівської міської ради) Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, які зазначені у пункті 1 даного рішення, 

закінчуються з дати звільнення або переведення вказаних посадових осіб із 

займаних ними посад. 

 

4. Встановити, що зміни до 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 таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради №26 від 26.01.2021 «Про уповноваження посадових 

осіб відділу контролю за станом благоустрою міста управління  муніципальної  

інспекції  Мукачівської міської ради на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення». 

 

6. Відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської ради 

оприлюднити дане рішення на офіційному вебпорталі Мукачівської міської 

ради. 
 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 

муніципальної інспекції Мукачівської міської ради Вячеслава Романа. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Андрій БАЛОГА 

 


