
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
24 липня 2018 року                                м. Біла Церква                                         № 329 

 

Про уповноваження посадових осіб комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення 

 

Розглянувши звернення в.о. директора комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради  «Муніципальна варта»  В. Олійника від 18 липня 2018 

року 36/01-33 та подання керуючого справами виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 19  липня 2018 року, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської ради  від 21 

грудня 2017 року № 1779-42-VII «Про створення комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта»» виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

1. Уповноважити посадових осіб комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» згідно додатку 1 на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення при виявленні порушень за 

наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:  

1.1. Порушення правил користування жилими будинками і жилими 

приміщеннями  ст. 150 КУпАП; 

1.2. Самоправне зайняття жилого приміщення   ст. 151 КУпАП; 

1.3. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів   ст. 152 

КУпАП; 

1.4. Порушення правил паркування транспортних засобів  частини перша - 

п’ята статті 152-1 КУпАП; 

1.5. Порушення правил тримання собак і котів  ст. 154 КУпАП; 

1.6. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються 

підприємницькою діяльністю  ст. 155 КУпАП; 

1.7. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними 

напоями і тютюновими виробами  ст. 156 КУпАП;  

1.8. Порушення правил торгівлі па ринках  ст. 159 КУпАП:  

1.9. Торгівля з рук у невстановлених місцях  ст. 160 КУпАП; 

1.10. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (за порушення, 

вчинені у місцях, заборонених рішенням Білоцерківської міської ради)  ст. 175-1 

КУпАП; 
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1.11. Порушення законодавства про об'єднання громадян   ст. 186-5 КУпАП; 

1.12. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця 

проживання- ст. 197 КУпАП. 

 

            2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету  міської ради Постівого С.О. 

 

 

Міський голова           Г. Дикий  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Додаток  

 до рішення виконавчого комітету  

 міської ради  

                                                                                          від _____2018р. №____ 

 

Посадові особи комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта», уповноважені на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

    Посада  Назва організації 

1 2 3 4 

1 Бондаренко  

Микола Михайлович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

 

2 Волошин  

Роман Миколайович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

 

3 Ганжа  

Павло Михайлович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

 

4  Драмарецький  

Павло Вікторович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта» 

5 Пастущук  

Тарас Романович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

 

6 Полєхова  

Ірина  Сергіївна 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

 

7 Смірнов  

Андрій Вікторович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

 

8 Соловйов  

Богдан Сергійович 

Охоронник Відділ правопорядку комунального 

підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

міської ради                          С. Постівий 


