
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

                                                              
від «___» ____________ 2018 року                                        № ___  

 

м. Кропивницький 

 

Про уповноваження 

посадових осіб 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 3 п. «б»         

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», ст. 2 Закону 

України «Про захист прав споживачів», ст. 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, з метою забезпечення належного захисту 

прав споживачів територіальної громади м. Кропивницького Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Уповноважити посадових осіб відділу торгівлі та захисту прав 

споживачів управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій при 

здійсненні своїх повноважень складати протоколи про адміністративні 

правопорушення згідно зі ст. 155, ч. 2 ст. 156, ст. 159 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

         2. Затвердити форму протоколу про адміністративне правопорушення 

(додається). 

 3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 3, 4 рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27 квітня 2004 року 

№ 630 «Про надання права фахівцям відділу захисту прав споживачів 

складати протоколи про адміністративні правопорушення».   

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

Міський голова                                                                               А. Райкович         
 
Скорик 22 38 63 



 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                              Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

                                                                  «___»_____________2018  №___ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

про адміністративне правопорушення  

 

                             «____»_________________20___року 

__________________________________________________________________ 

(місце складання протоколу) 

Я,________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім`я, по  батькові уповноваженої посадової особи) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
керуючись статтями_Кодексу України про адміністративні правопорушення склав(ла) цей 

протокол про те, що____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(місце, час і суть правопорушення, нормативно – правовий акт, який передбачає 

відповідальність за дане порушення)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол. 

Прізвище, ім`я, по  батькові:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, місце народження:________________________________________________________ 

Місце проживання, номер телефону:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Місце роботи, посада:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сімейний стан__________________кількість утриманців____________________________ 

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий):________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Чи притягався до адміністративної відповідальності органом з питань захисту прав 

споживачів. Якщо притягався, то коли саме:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указати, за яким фактом, яким органом, суму штрафу, дату ) 

_____________________________________________________________________________ 

Гр.___________________________роз`яснено зміст статті 63 Конституції України, а також 

його (її) права та обов`язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, 

давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи 

користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за 

законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 

особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє 

мовою, якою ведеться провадження). 

Підпис_________________ 

Від підпису протоколу особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

відмовилася___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(підпис особи, яка складала протокол) 

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо)______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Запис про відмову від подання пояснення і зауважень щодо змісту цього протоколу, 

відмову від підписання протоколу та мотиви такої відмови (можуть бути додані окремо) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Підпис уповноваженої особи________________________ 

 

До протоколу додаються: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

(зазначається перелік матеріалів, що додаються до протоколу) 

 

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та яка 

отримала один примірник протоколу_____________________________________________ 

 

Підпис уповноваженої особи____________________________________________________ 

 

Свідки правопорушення (якщо такі були): 

1. __________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім`я та по  батькові, місце проживання) 

       __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім`я та по  батькові, місце проживання) 

      __________________________________________________________________________ 

 Підписи свідків (якщо таки були): 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

 

Уповноважена посадова особа 

_____________________________________________________________________________ 

(підпис, прізвище, ініціали) 

Протокол подається на розгляд до органу, що розглядає справу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



'  Y K P A I H A

KTPOBOTPAICbKA MTCbKA PAIA

BI4KOHABq[fr KOMITET

P I I I I E H H - f l

eir," 3# " r"L-'ut-tt'u 2004 Por<Y l\b 6 *o

llpo ua4auHa npaea Saxinqs\a niAAiry
3axlzcry rlpaB cnoxI4BaqlB cKJIaAaTI4

nporoKonu npo aar'aiu icrparuaHi nopyuleuHr

3 ueroro ga6eane-resuq HajrexHoro 3axlrcry npaB cnoxr'tsaqie

repuropianruoi rpouaAr.r v.KiponorpaAa, Kepyroqr4cb cr.30 3axony Yxpai'urz "llpo

Micqeee caMoBp.sAyBaHHr s Yrpaini", cr.10' 3arcouy VrpaiHra "flpo saxucr npan

cnoxusa.{ie" (r pe4axqii eia 10.01.2002 p.), cr.255 Ko4ercy Vxpainu npo

aAnriHicrparueni flpaBoflopyreHHf,, sr4roHanq[ft rovirer Kiponorpa4csroi

lricr,roi pa4u
B I 4 P I I I I I I B :

I . HaAarn npano @axieuxrra ei4giny 3axr4cry [paB crIoxI'IBaqlB' npu

rAificneuHi csoix noeHoaaxeHb. cKJralarr4 nporoKo,'ll4 npo a4rv inicrparv aHi

nopyrxeHHr sriAuo gi c1.155, 156, 159 Ko4ercy Vrpainr npo a.qrraiuicrparueni

n paBon opy ue HHt.
2. Buz:oalu raKLIM, rllo BTparlzno ql4HHlcrb, pllxeHHs BI'IKoHKoMy

KiponorpaAcrr<oi vicr,roi paar eiA 02.08'1993 poxy No 630 "llpo Ha,4aHHt rlpaBa

cnyN6oaulr oco6av ni44ily rro 3axucry rrpaB cnoxrrBaqie ruicrKer.rKoHKoMy

cKnaAarr4 nporoKonrr npo a4vinicrparzrui ropylxeHHt 3a cr.155, 156

A,urr.rinicrparl,rnnoro ro4ercy".
3. 3arnepAuru tpopr'ay arra neperipxu cy6'exrie rocrloAapcbKoi 4ix:GHocri

$axieqrvu ei.qaiJly 3axl4cry rlpaB crloxl'IBavir (aoAaerrca).

4. Konrporu 3a BI'tKoHaHHtM AaHoro pirueuHa [oKJlacrz Ha ceKperapt

lricrroi pa4ra IJyranora M.M.

Micrnnfi roJIoBa

LIIepcrHrona
24-53-93
2-lo

M.9urpin
Ai,rroao.qcrpr,



AXEHO
HaBqoro KoMiTery

i uicrroi pa4tl
2004 p. Nn tQ

[*uu u--t-n*"-o optaxy cilscrroi, ceruulHoi, uicrroi paga

fioro ropllaH']Ha aApeca, re,'le$on, $arc)

Cepir
A K T  N e -

nepeeiprcu cy6'ercrin rocrloAapcbKoi Aiqrruocri

BiA " 200 p.

(ua:aa uaceneuoro nyHKTy, y qKoMy npoBoal,lrscr nepeeipra)

Cnvx6oeoFo(Hvn) oco6oro(aM,) ,  , ,  , ,  '  ' ,
(na:aa aurouaavoro opraHy c i.ttuc uroi,ce'r I ultloi, v ic u rcoi pa4a)

_""^A" , "p" *u" ' ^ * i ' I * " " , 'anpaBJIeHH9I IPonpoBeAeHHrnepea ipxraTaAaTaf to |oBuAaq l )

3a yqacrro. npeAcTaBHI4Ka(iB)- 
(na3Ba opraly,noca,ua,npi:er-rue ra iniuialu 3alloaHp€rbct B pa3i npucyrHocrl)

(uac, .aara) (IJAC, AATA'

Ao

v
(ua:sa cy6'exra rocno4apclxoi girlsHocri, fioro nignoprgrcysauur' aapeca' reneQoH']

(npi:nuue ra iuiqiann rcepieHurca a6o npisauue ra iniuiann fpoMaAsHHHa- nignpaeruur)

(nouep, lara enaaqi cgiaoursa npo peecrpaqirc, Ha3Ba opraHy'uo fioro sngar' i'qenrnQircauifiHr.ri rog)

y nplrcyrHocri npaqinnr'rxin cy6'eKra FocnoAapcr'Koi 4irnrHocri

(nocaaa, npi:enue ra iuiqia.nn)

npoBeAeHo nepeBipKy tfarrir, y 3afBi (cxaPai) cfloxlrBaqaBI4KJIAACHI{X



flepeoipxoro BCTAHOBJIEHO:

(onnc rarereHax rtopyueHs)

f I P I , I I I U C
KepiBHHI(y cy6t€KTa rocrloAapc[,Koi AiqrsHocri

Ha niacrasi  peryrsrar ia nepeaipru ra 3 Meroro npr lrrhHennt nopyueHlr npaB cnoxf iBar l iB
l. IPI{III4HflIO(€MO) (nponaN rogapis. uanauHq noc,lyr. suxoHanH.r po6ir)

' (Henorpi6ue - suxpec,'turt.t)
3a3HaqeHfix e arr i  nepenipxu. a caMe:

2. 3OBOB'II3yIO(€MO) ycyHyr inuri rreao.rixu, ulo :a:Iraqeni e anri nepeeipxr, y roMy
q l lcJr l :

3. flpo auxouauHr rILoro npunucy rrucbMoBo (r eignosigHrr'a aoKyMeHT;l,q bH xM nigrsepgxeHuru)

AOTIOBICTI4

(Ha:na eurconasuoro oprauy cinscsttoi, ce.nuulHoi, MicbKoi parfi)

AO 200 1 .
!o axta aoaatorrca:
1. floqcHenH.s npauiBHHKiB cy6'exra rocnoaapcsxoi aiqrluocri Ha apx. B -npHM.
2. Irruri loxyueuru:

Ha_apK. B _rIpHM.
Ha_apK. B _npHM.
Ha apK. B_rrpHM.

Ha apK.B npuM.

AKT cKnaAeHo B npHMlpHHKaX
(nponncou)

C,tylc6oan(i) oco6a(u), ttxn(i) npoao0utt(u)
nepeBtpKy

0co6u, nxi 6pntu yuacna y nepeaip4i

Oco6u, a npucymnocmi nxux npoaedeuo
nepeEtpK))

3 oxmon m npunucot o3,utfio neHo, dpyzufr
ttputtiprrrrx odepttcrun drut cpyuennt xepfun uxoci
cy6' cxmt zocno0tpctxol dinn t nocmi

(rrp b e u qe,iu iqiau u mo n idn uc)

(tp beuqe,in iqioLtu ma n idnuc)

(npbeut4e,i iqiuu ma nidnuc)

(npbeuqe,i itlimu mu nidnuc)
200__1t.

Bianirxa fipo BHKoHaHHTT flpunficy (:anonnrcerrcr Ha neplroMy npuuipuuny):

"A u cm cy6' exnt t zocnodap c t xoi d ia,wuocmi

Cnytc6oeo ocoda, nn txy nox,tadeHo Konntpo,,u'
3t a uKoHaItHt,u np un ucy
3 xonmponn snnmo xepiauuxo,u aiddiay
3LYucm! npfls cnolcuaaqia

(Ho ep, dama)

(npite u qe,ir tiqian u mu n idn uc)

(npiteu 4e,i n i4i atu ma n idnuc)
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