ПРОЕКТ
 
Про здійснення контролю за порядком розміщення телекомунікацій у м. Одесі
 
	Відповідно до ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про телекомунікації»,                        ст. 31 Закону   України   «Про  регулювання  містобудівної діяльності»,                         ч. 2 ст. 255, ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Правил благоустрою території міста Одеси, з метою забезпечення цілісності конструкційної та інженерної інфраструктури об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Одеси, збереження оригінального зовнішнього та внутрішнього вигляду будинків та споруд при прокладанні, будівництві, експлуатації, ремонті, модернізації та реконструкції телекомунікацій, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

	1. Уповноважити посадових осіб комунального підприємства «Одеські інженерні мережі» складати протоколи згідно зі ст.ст. 150, 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та притягати осіб, які вчинили  адміністративні правопорушення, до адміністративної відповідальності.
	
	2. Затвердити для уповноважених посадових осіб комунального підприємства «Одеські інженерні мережі» єдину форму протоколу про адміністративне правопорушення (додається).

	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.
 
Міський голова								О. Костусєв
 
Керуюча справами							Т. Герасименко


Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від
№ 


Герб
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

	Комунальне підприємство “Одеські інженерні мережі”


65004, м. Одеса, пл. Думська, 1, тел. 705 10 79

Протокол № _________ Серія ___  
про адміністративне правопорушення
за ст. ______ КУпАП
     
м. Одеса               						«___» _________ 20__ року

До акта перевірки № _______ від «___» __________ 20__ року.
__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол)
Склав (ла) цей протокол про те, що 
Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________
__________________________________________________________________
Дата та місце народження _______________________________________
Громадянство _________________________________________________
Місце роботи, посада __________________________________________
(назва підприємства, установи, організації, адреса, телефон)
__________________________________________________________________
Місячний заробіток ____________________________________________
Сімейний стан ________________________________________________
На утриманні осіб _____________________________________________
Місце проживання _____________________________________________
__________________________________________________________________
Чи підлягав (ла) протягом року адміністративному стягненню ________
__________________________________________________________________
(дата, яким органом, за що, вид стягнення)
Дані про особу, яка притягується до адміністративної відповідальності, встановлено на підставі:____________________________________________________________________________________
(вказати документ, коли і ким виданий, серія, номер)

Вчинено правопорушення, передбачене ст. _____ КУпАП України
__________________________________________________________________
(дата,час вчинення, місце і
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_________________________________________________________________
суть адміністративного правопорушення)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підпис особи, яка вчинила правопорушення  ___________________________
Факт порушення засвідчують свідки (якщо вони є)_______________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали свідків, домашня адреса, підписи)
__________________________________________________________________
З правами і обов’язками, передбаченими статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП ознайомлений (на): _______________________________
(підпис особи, яка вчинила правопорушення)
ПОЯСНЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА ПРАВОПОРУШЕННЯ
__________________________________________________________________
(у разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу
__________________________________________________________________
та дачі пояснень, робиться про це запис і підписується посадовою особою, яка склала протокол)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прізвище та ініціали особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ____________________________________________________
Підпис особи, яка вчинила правопорушення ____________________________
       
       
До протоколу додається _____________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис посадової особи, яка склала протокол ___________________________
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Керуюча справами							   Т. Герасименко


Вик. Бурдін

