ПРОЕКТ
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 04 серпня 2005 року № 357 «Про заходи щодо запобігання порушень правил охорони й використання пам’яток історії та культури»

	Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 22 частини 2              статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», статей 92, 218, 254-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою реалізації повноважень органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування щодо охорони, використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацо-паркових комплексів, запобігання порушенням у цій сфері виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 04 серпня 2005 року № 357 «Про заходи щодо запобігання  порушень правил охорони і використання пам’яток історії та культури»:
1.1. Визнати недійсним додаток 1 до рішення.
1.2. Додатки 2, 3 викласти в новій редакції (додатки 1, 2).
1.3. Виключити пункт 3 рішення; пункт 4 вважати пунктом 3.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.



Міський голова									Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Шелюгін  722-75-98
         (Росінець 726-68-79)
 


Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
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від
№
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АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

65004, м. Одеса, пл. Думська, 1, тел. 722-39-17

		ПОСТАНОВА №_________
по справі про адміністративне правопорушення 

«____»  ___________ 201__ р. 		м. ____________________________
								     (місце прийняття постанови)
	
	Адміністративна комісія для розгляду справ про адміністративні правопорушення виконавчого комітету Одеської міської ради, розглянувши матеріали адміністративної справи відносно гр. _________________________

(ПІБ)
__________________________________________________________________
(дата та місце народження)
__________________________________________________________________
(громадянство)
__________________________________________________________________
(місце проживання)
__________________________________________________________________
(місце роботи і посада)

документ, який засвідчує особу  громадянина (ки) _______________________
__________________________________________________________________, 
				(вказати документ, коли і ким виданий, серію, номер)

при розгляді справи ВСТАНОВИЛА наступні обставини: ________________
__________________________________________________________________
(дані протоколу, дата, час, місце вчинення правопорушення, суть правопорушення,
__________________________________________________________________
обставини скоєння порушення вимог нормативно-правових актів, установлені при розгляді справи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
та заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи __________________________________________________________________,
(ПІБ, в якості кого бере участь у розгляді справи)
встановила, що гр. _________________________________________________
							          (ПІБ)
скоїв (ла) адміністративне правопорушення, передбачене статтею 92 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

	На підставі викладеного і керуючись статтями 218, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна комісія 	ПОСТАНОВЛЯЄ:
	1. Визнати гр. _________________________________________________ 
                                          (ПІБ)
винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого                    статею 92 КУпАП.
	2. Накласти на гр. _____________________________________________
                                                          (ПІБ)
штраф у розмірі ____________________________________________________
								(цифрами та словами)
______________________________________________________________ грн.
	3. Суму штрафу повинно бути сплачено до бюджету: 
___________________ відділення держказначейства, р/р _________________,
МФО ______________ у банку _______________________________________, код ОКПО ______________. Код бюджетної класифікації ________________, код виду сплати _____ перерахуванням до банку у 15-денний строк з дня вручення постанови, про що повідомити адміністративну комісію у 3-денний строк.

	Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287-289 КУпАП у вищому органі або місцевому суді протягом 10 днів від дня її винесення.
	Своєчасно несплачений штраф буде примусово стягнутий у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Голова комісії							____________________
									(підпис, ПІБ)
Секретар комісії							____________________
	МП									   (підпис, ПІБ)

	Строк сплати штрафу та оскарження постанови мені пояснено. Постанову одержав (ла) _____________________________________________
						 (дата, ПІБ правопорушника)
Постанову надіслано поштою ___________________________________
__________________________________________________________________.
			(підприємство зв’язку, дата і номер поштового відправлення)

Керуюча справами 							        О. Оніщенко
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ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

вул. Катерининська, 14, м. Одеса, 65026
тел.: (048)722-75-98
факс: 722-80-04
e-mail: k.nasledie@omr.odessa.ua,
www.odessa.ua
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ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ул. Екатерининская, 14, г. Одесса, 65026
тел.: (048)722-75-98
факс: 722-80-04
e-mail: k.nasledie@omr.odessa.ua,
www.odessa.ua

ПРИПИС № _____

«_____»____________201__р.                                                                              м. Одеса

Видано __________________________________________________________________
(ПІБ порушника та місце його проживання)                                                            ____________________________________________________________________________________________ (вказати повний статус об’єкта огляду (його частини) з урахуванням всіх охоронюваних територій в ____________________________________________________________________________________________  межах/на яких розташовується об’єкт)                                                                                                                                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(вказати власника/користувача/замовника робіт (якщо відомий)

Описова частина та встановлені факти (максимально деталізовано)

Констатація фактів погоджень/дозволів/охоронних договорів/їх ідсутність/відмови

Висновки із зазначенням фактично порушених пунктів/частин/статей тощо нормативних документів (включаючи охоронні договори)

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, з метою захисту та збереження об’єкта культурної спадщини 
ВИМАГАЄ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.                                                                                                               
	Відповідно до статті 30 Закону України «Про охорону культурної спадщини» приписи органів охорони культурної спадщини є обов’язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами.
Про виконання припису обов’язково, у вищевстановлені строки, повідомити управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 14.
Додатково інформуємо, що відповідно до статті 43 Закону України                    «Про охорону культурної спадщини» за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин винні особи притягуються до кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.
Особи (а), що склали (а) припис:

______________________________________________________________________
                         (посада)                                                           (підпис)                Ініціали/Прізвище
__________________________________________________________________________________________________
                         (посада)                                                                                  (підпис)                      Ініціали/Прізвище


Примірник припису одержав

______________________________________________________________________        (ПІБ особи, яка одержала припис)

________________                                                                	_____________________                                     
            (дата)                                                                                                                 (підпис)                                                                                                                                    






Керуюча справами								         О. Оніщенко


