
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

" 19 " квітня  2016 року                        № 38 

 

Про надання повноважень  посадовій  

особі на складання  протоколів про  

адміністративні правопорушення 

  

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні  правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Уповноважити складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст.197 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення за проживання без паспорту, проживання по недійсному 

паспорту та проживання без реєстрації, посадову особі – спеціаліста 1 категорії  

з реєстрації фізичних осіб Скальську Інну Миколаївну. 

2. Затвердити бланк протоколу про  адміністративне правопорушення 

передбачене ч.1 ст.197 КУпАП, зразок якого додається.  

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 



ПРОТОКОЛ ____ № _________ 
(серія) 

про адміністративне правопорушення 

ч._____ ст.__________ КУпАП 

 
 _________________________                                               "_____"______________ 20___ р. 
       (назва населеного пункту) 

      

Я, уповноважена посадова особа виконкому Власівської селищної ради _________________ 

________________________________________________________________________________ 
(посада, 

_______________________________________________________________________________, 
прізвище, ім'я, по батькові) 

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  

склав(-ла) протокол про те, що громадянин(-нка): 

1.Прізвище, ім'я, по батькові (ідентифікаційний номер за наявності) ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.Число, місяць, рік і місце народження _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.Громадянство __________________________________________________________________ 

4.Зареєстрований за адресою _______________________________________________________ 

5.Місце проживання, номер телефону _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6.Місце роботи, посада ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7.Місячний дохід ________________________________________________________________ 
(зарплата, пенсія чи з інших джерел у гривнях) 

8.На утриманні осіб _____________________________________________________________ 

9.Чи притягувався (-лася) раніше до адміністративної відповідальності, коли і за що? 

________________________________________________________________________________ 

10.Документ, що засвідчує особу (вид, серія, №, ким і коли виданий) ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11.«____»_____________201___року ________________________________________________ 
                                                                                                       (указати дату, місце, час 

 _______________________________________________________________________________ 
і суть адміністративного правопорушення) 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

вчинив (-ла) правопорушення, передбачене ч.____ ст. ______ КУпАП України. 

12.Обставини, що пом’якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність за 



 адміністративне правопорушення _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13.Гр._________________________________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки,  

передбачені ст.268 КУпАП (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; 

оскаржити постанову  по  справі) і повідомлено, що розгляд адміністративної справи  

відбудеться  «______»_________________201__ року  о _________год. в Адмінбудинку  

Світловодської міської ради за адресою: м.Світловодськ, вул.Леніна, 14. 

14.Підпис особи щодо якої складено протокол _______________________________________ 
                                                                                                                                   (підпис, прізвище, ініціали) 

15.Пояснення та зауваження особи, стосовно якої складено протокол, щодо суті 

правопорушення і змісту протоколу: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

За відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів 

особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відповідно до статті 63 

Конституції України відповідальності не несе. 

Підпис особи щодо якої складено протокол __________________________________________ 

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень 

або підписання протоколу про це робиться відповідний запис посадовою особою, яка склала 

протокол _______________________________________________________________________ 

16.Факт адміністративного правопорушення підтверджують свідки: 

1.______________________________________________________________________________ 
           (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                         (підпис) 

________________________________________________________________________________ 
(місце проживання, телефон) 

2.______________________________________________________________________________ 
           (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                         (підпис) 

_______________________________________________________________________________ 
(місце проживання, телефон) 

17.Заяви, клопотання_____________________________________________________________ 

18.Рішення органу, від імені якого складено протокол за заявою, клопотанням ____________ 

________________________________________________________________________________ 

19.До протоколу долучається ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

21.Підпис посадової особи, яка склала протокол______________________________________ 
                                                                                                                             (підпис, прізвище, ініціали) 

22. Копію протоколу отримав (-ла) «_____»______________201___ р. ____________________ 
                                                                                                                                                                            (підпис) 

 


