Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради 
№620 від 26.05.2009 
Герб
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

	_____________________________________________
(назва виконавчого органу, що склав протокол)


_______, м. Одеса, вул. __________, ___, тел. ______

Протокол № _________ Серія ___  
про адміністративне правопорушення
за ст. 152 КУпАП

м. Одеса               						«___» _________ 200__ року

До акта перевірки № _______ від «___» __________ 200__ 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
(Сторінка 1)


_______________________________________________________________________________________________________
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 ___________________________
(Сторінка 2)



Керуюча справами 						                        Т. Єршова 
    



Додаток 2
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради 
№620 від 26.05.2009 

Герб
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

_____________________________________________
(назва виконавчого органу, що склав припис)


_______, м. Одеса, вул. ______________, ___, тел. ____________

Припис № _________ 
за ст. 152 КУпАП

від "___" ____________ 20__ року                                                                            м. Одеса

Мною, _______________________________________________________________________
(посада, ПІБ особи, яка склала припис)
 _____________________________________________________________________________,

у результаті перевірки встановлено порушення пункту(ів)_________ Правил благоустрою території міста Одеси:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Порушення скоєно (назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я та по батькові особи)________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

На підставі Правил благоустрою території міста Одеси , затверджених рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V, 

ПРОПОНУЮ: 
Усунути порушення шляхом ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
та прибути до _________________________________________________________________,
(назва виконавчого органу, що склав припис)
_____________________________________________________________________________
що знаходиться за адресою: ___________, м. Одеса, вул. ________________________, ___, тел. __________

для дачі додаткових роз’яснень по встановленому порушенню.       
Припис склав _________________________________________________________________
                                                   (підпис, прізвище та ініціали) 

Припис одержав ______________________________________________________________
                                                           (підпис, прізвище та  ініціали) 
Керуюча справами 						                                           Т. Єршова

Додаток 3
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради 
№620 від 26.05.2009
Герб
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

_____________________________________________
(назва виконавчого органу, що склав акт перевірки)

_______, м. Одеса, вул. __________, ___, тел. ______

АКТ
 перевірки № _____ 

від «___» __________ 200__ року                                                           м. Одеса

__________________________________________________________________ (назва району міста, у якому провадиться перевірка)
__________________________________________________________________
______________________________________________ Одеської міської ради
(посада, ПІБ)
__________________________________________________________________
( прізвище та ініціали) 
за участю  ________________________________________________________
( прізвище та ініціали – 
__________________________________________________________________
заповнюються у разі присутності)
з ____________ до ____________
(час) 			(час)
При огляді території за адресою:_____________________________________ 
проведено перевірку дотримання суб’єктами господарювання та громадянами міста чинного законодавства у сфері благоустрою та Правил благоустрою території міста Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. №2153-V.

Перевіркою встановлено ____________________________________________
(детальний перелік виявлених порушень )
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фотофіксація додається.

Підпис  посадової особи,  яка склала акт перевірки _______________



Керуюча справами 						                       Т. Єршова 

