
 
Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                                    Р І Ш Е Н Н Я № 3 

 
22.01.2019 р. 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету  

№103 від 08.06.2018 «Про визначення переліку  

уповноважених осіб, які мають право складати протоколи, 

приписи про адміністративні правопорушення на території 

Давидівської сільської ради ОТГ, затвердження  форм бланків 

протоколу про адміністративне правопорушення, припису на 

усунення виявлених порушень Правил благоустрою території  

Давидівської сільської ради ОТГ»   

 

З метою додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами 

законодавства у сфері благоустрою та вжиття заходів для притягнення винних до 

адміністративної відповідальності, здійснення контролю за станом благоустрою в 

Давидівській сільській раді ОТГ, на підставі ст.. 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет Давидівської сільської ради ОТГ 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни рішення виконавчого комітету №103 від 08.06.2018 «Про визначення 

переліку уповноважених осіб, які мають право складати протоколи, приписи про 

адміністративні правопорушення на території Давидівської сільської ради ОТГ, 

затвердження  форм бланків протоколу про адміністративне правопорушення, припису на 

усунення виявлених порушень Правил благоустрою території Давидівської сільської ради 

ОТГ», а саме: додаток 1 до рішення викласти у новій редакції, що додається.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконкому (секретаря виконкому) Давидівської сільської ради ОТГ І.В.Яцика. 

 

 

 

   Сільський голова                                                                                В.М. Керницький  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

«22»01.2019 року № 3 

 

 

 

Перелік посадових осіб, які уповноважені складати протоколи, приписи про 

адміністративні правопорушення 

 

 

1.Макогін Мирослав Володимирович – спеціаліст відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства. 

2. Завадський Ігор Володимирович – спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення. 

3. Наконечний Ігор Михайлович – спеціаліст 1-ої категорії відділу економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій. 

4. Бубенчик Ігор Євгенович –  староста Пасіки-Зубрицького старостинського округу. 

5. Фещин Наталія Вікторівна – староста Чишківського старостинського округу. 

6. Марійко Михайло Степанович – староста Винничківського старостинського округу. 

7. Дробенко Григорій Олексійович – староста Кротошинського старостинського округу. 

8. Камінський Марян Володимирович – директор КП «Давидівське». 

9. Стеців Орест Ярославович – директор КП «Пасічани». 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету Давидівської сільської ради ОТГ 

- секретар виконкому                                                                                       Яцик І.В. 


