ПРОЄКТ
 
Про надання повноважень на складання протоколів про порушення правил щодо карантину людей  


Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та забезпечення безпеки громадян на території міста Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 443 (порушення правил щодо карантину людей)  Кодексу України про адміністративні правопорушення посадовим особам: 
- управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;
- комунальної установи «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради»;
- комунальної установи «Муніципальна варта».

2. Затвердити форму бланку протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення (додається).

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення цього рішення у встановленому чинним законодавством України порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Котляра А.І.

Міський голова                      							Г. Труханов


Керуюча справами               							О. Оніщенко
 
Вик.: Поповська
          (Макєєв 779-13-04)
 






Додаток 
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
від
№




800px-Coat_of_Arms_of_Odessa.svg

file_0.wmf



ПРОТОКОЛ № ____________
про адміністративне правопорушення
за статтею 443 КУпАП

«____»____________ 202__ р. 							          м. Одеса

Я, ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(посада, ПІБ уповноваженої посадової особи)
Склав(ла) цей протокол про те, що
Прізвище, ім’я, по батькові: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Громадянство: _____________________________________. Вік: _____________________
Число, місяць і рік народження: ________________________________________________
Місце реєстрації проживання: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактичне місце проживання: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Місце роботи (назва підприємства, адреса, телефон), посада: ______________________________
_____________________________________________________________________________
Контактний телефон: _________________________________________________________
На утриманні осіб: ____________________________________________________________
Притягався(лась) до адміністративної відповідальності протягом року (дата, яким органом, нормативно-правовий акт, санкція): _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (серія, номер, коли і ким виданий): ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Суть адміністративного правопорушення:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
правил щодо карантину людей.

Ознайомлений(а)
(підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

Гр. __________________________________________________________________________ 
роз’яснено його(її) права згідно зі статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: ознайомитися 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. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ознайомлений(а) ______________________________
(підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

за участю свідків, яким роз’яснено їх права та обов’язки:
1. ___________________________________________________________________________________________
адреса:_______________________________________________________________________________________
Підпис _______________________
2. ___________________________________________________________________________________________
адреса:_______________________________________________________________________________________
Підпис _______________________


Пояснення, заяви, клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу та дачі пояснень, посадовою особою, що склала протокол, робиться відповідний запис і ставиться підпис): _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
написано власноруч, мною підписано			______________________________
										(підпис)

Протокол складено у двох примірниках.
Один примірник вручено гр. ______________________________________, як особі, яка притягається до адміністративної відповідальності	______________________________
										(підпис)

До протоколу додаються: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________ 			________________________
ПІБ уповноваженої посадової особи,					(підпис)
яка склала протокол

Керуюча справами 							       О. Оніщенко

