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Перелік посадових осіб,
уповноважених складати протоколи
про адміністративні правопорушення,
передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення

1. Начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради, головний спеціаліст з житлово-комунальних питань, головний спеціаліст з технічного нагляду та енергозбереження міської ради:
- за ст.150 „Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями”;
- за ст.152 „Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів”.

2. Головний спеціаліст відділу реєстрації міської ради:
- за ст.151 „Самоправне зайняття жилого приміщення”.

3. Начальник, спеціалісти І категорії відділу оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради:
- за ст.1032 „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.1061 „Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки”; 
- за ст.1062 „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.1552 „Обман покупця чи замовника”;
- за ст.156 „Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними напоями, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами”;
- за ст.1561 „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.1865 „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 державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів”;
- за ст.154 „Порушення правил тримання собак і котів”.

8. Директор КП „Бориславський міський парк культури та відпочинку”:
- за ст.152 „Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 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 державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 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 державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів”;
- за ст.154 „Порушення правил тримання собак і котів”.




12. Директор, старший інспектор з благоустрою, інспектор з благоустрою КП „Надра Борислава”:
- за ст.152 „Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів”;
- за частинами 3 – 5 ст. 1521 „Порушення правил паркування транспортних засобів та порушення правил обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів”;
- за ст.154 „Порушення правил тримання собак і котів”.
- 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).
- за ст.1851 „Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій”.

13. Головний інженер КП „Вододар”:
- 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

