БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

07 грудня 2017 року

Борислав

№ 275

Про адміністративну комісію
при виконавчому комітеті
Бориславської міської ради

Відповідно до п.п. 4 п. б ч.1 ст. 38 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. 215, п.2 ч.1 ст. 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, ч. 4 ст. 4 Закону України “Про об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку”, на підставі протокольного доручення
міської ради від 28 вересня 2017 року, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити адміністративну комісію при виконавчому
Бориславської міської ради у новому складі, згідно з додатком 1.

комітеті

2. Уповноважити посадових осіб складати протоколи про адміністративні
правопорушення, згідно з додатком 2.
3. Доручити уповноваженим посадовим особам складати протоколи про
адміністративні правопорушення та направляти на розгляд відповідно до Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
4. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від
31 жовтня 2014 року №№ 241 “Про список осіб, уповноважених складати протоколи
про адміністративні правопорушення”, рішення виконавчого комітету від 18 березня
2016 року № 42 “Про затвердження адміністративної комісії при виконкомі
Бориславської міської ради у новому складі” та рішення виконавчого комітету від 02
лютого 2017 року № 103 “Про уповноваження посадових осіб, які мають право
складати протоколи про адміністративні правопорушення”
5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами І.
Кобилецького .

Міський голова

І.Р. Яворський

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
№275
від 07 грудня.2017 року

Склад адміністративної комісії
при виконавчому комітеті Бориславської міської ради

І.М. Кобилецький
Л.Б. Попель
М.М. Сащук

Члени комісії
В.М. Мельничок
Н.В. Вельгуш
В.М. Опока

О.В. Віткович

М.П. Щур

Т.В. Блюм

Керуючий справами виконкому

керуючий справами виконкому, голова
комісії
начальник відділу економіки та торгівлі,
заступник голови комісії
головний спеціаліст,
відповідальний
секретар адміністративної комісії відділу
правового забезпечення
головний спеціаліст відділу правового
забезпечення
головний спеціаліст з організаційноконтрольної роботи загального відділу
спеціаліст
І-ї
категорії
Служби
містобудівного кадастру у складі відділу
архітектури
та
містобудування
управління
комунальної
власності,
земельних відносин та архітектури
представник
громадської організації
“Антикорупційно – люстраційна колегія
м. Борислава”
член Бориславського міського відділення
громадської організації “Антикорупційне
бюро України”
представник
громадської організації
“Спілка воїнів АТО м. Борислава”

І.М. Кобилецький

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
№ 275
від 07.грудня 2017 року

Перелік посадових осіб
уповноважених складати протоколи
про адміністративні правопорушення,
передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення
1.
Начальник
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження, головний спеціаліст з житлово-комунальних питань, головний
спеціаліст з технічного нагляду та енергозбереження:
- за ст.150 „Порушення правил користування жилими будинками і жилими
приміщеннями”;
- за ст.152 „Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених
пунктів”;
2. Головний спеціаліст відділу реєстрації :
- за ст.151 „Самоправне зайняття жилого приміщення”.
3. Начальник, спеціалісти І категорії відділу оборонної роботи, цивільного
захисту та охорони довкілля:
- за ст.103 2 „Пошкодження газопроводів при провадженні робіт”;
- за ст.104 „Потрава посівів, зіпсуття врожаю сільськогосподарських культур,
пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших
державних і громадських селянських (фермерських) господарств”;
- за частиною першою ст.106 1 „Невжиття заходів щодо забезпечення охорони
посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки”;
- за ст.106 2 „Незаконний посів та вирощування снотворного маку чи конопель”.
4. Головний спеціаліст з питань торгівлі та підприємницької діяльності відділу
економіки та торгівлі міської ради:
- за ст.155 „Порушення правил торгівлі, громадського харчування та сфери
послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю”;
- за ст.155 2 „Обман покупця чи замовника”;
- за ст.156 „Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними напоями,
слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами”;
- за ст.156 1 „Порушення законодавства про захист прав споживачів”;
- за ст.1562 „Порушення встановленого порядку промислової переробки,
зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних
напоїв чи тютюнових виробів”;
- за ст.159 „Порушення правил торгівлі на ринках”;
- за ст.160 „Торгівля з рук у невстановлених місцях”.
5. Начальник, спеціаліст І категорії відділу внутрішньої політики міської ради:

- за ст.1851 „Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій”;
- за ст.186 5 „Порушення законодавства про об’єднання громадян”.
6. Начальник та завідувач сектору з питань профілактики служби у справах дітей
міської ради:
- за частиною 2 ст.156 „Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами”;
- за ст.1751 „Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях” (за порушення,
вчинені у місцях, заборонених рішенням міської ради).
7. Директор, головний інженер та майстер ДКП „ЖЕК № 3”:
- за ст.150 „Порушення правил користування жилими будинками і жилими
приміщеннями”;
- за ст.151 „Самоправне зайняття жилого приміщення”;
- за ст.152 „Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених
пунктів”;
- за ст.154 „Порушення правил тримання собак і котів”.
8. Директор КП „Бориславський міський парк культури та відпочинку”:
- за ст.152 „Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених
пунктів”;
- за ст.1751 „Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях” (за порушення,
вчинені у місцях, заборонених рішенням міської ради).
9. Начальник та майстер КП „Зелений світ”:
- за ст.152 „Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених
пунктів”.
10. Директор, головний інженер КП „ЕКО-МІСТО”:
- за ст.152 „Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених
пунктів”.
11. Голови об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Борислава,
голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Борислава:
- за ст.150 „Порушення правил користування жилими будинками і жилими
приміщеннями”;
- за ст.152 „Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених
пунктів”;
- за ст.154 „Порушення правил тримання собак і котів”.
12. Директор, старший інспектор з благоустрою, інспектор з благоустрою
Комунального підприємства “Муніципальна варта”:
- за ст.152 „Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених
пунктів”;
- за ст.154 „Порушення правил тримання собак і котів”.
- за ст. 1521 “Порушення правил паркування транспортних засобів ”;
- за ст.160 „Торгівля з рук у невстановлених місцях”;

- за ст.1751 „Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях” (за порушення,
вчинені у місцях, заборонених рішенням міської ради).
13. Головний інженер КП “Бориславводоканал”:
- за ст. 1031 “Порушення правил користування енергією, водою чи газом”;
- за ст. 183 “ Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб”.
14. Головний інженер КП “Бориславтеплоенерго”:
- за ст. 1031 “Порушення правил користування енергією, водою чи газом”;
- за ст. 183 “ Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб”.

Керуючий справами виконкому

І.М. Кобилецький

