
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29.10.2014 р. N 1234 

Київ 

Про уповноваження посадових осіб складати протоколи 
про адміністративні правопорушення 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
розпорядженнями Київської міської державної адміністрації 

 від 26 травня 2015 року N 496, 
від 2 липня 2016 року N 493, 

 від 27 грудня 2016 року N 1356 

Відповідно до пунктів 2, 2 1 частини 1 статті 255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, з метою удосконалення роботи адміністративної 
комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації): 

1. Уповноважити посадових осіб складати протоколи про адміністративні 
правопорушення, передбачені частинами третьою - п'ятою статті 96 1, статтями 
150, 151, 152, частинами першою та другою статті 152 1, статтями 
154, 155, 159, 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі 
- КУпАП): 

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 
 Київської міської державної адміністрації від 02.07.2016 р. N 493) 

1.1. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за частинами третьою - 
п'ятою статті 96 1 КУпАП: 

директора Департаменту - головного архітектора; 

першого заступника директора Департаменту - начальника управління 
регулювання забудови міста; 

заступника директора Департаменту містобудування та архітектури - начальника 
Служби містобудівного кадастру. 



1.2. Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), відділів контролю за благоустроєм районних в місті Києві 
державних адміністрацій за статтею 152 КУпАП: 

директора Департаменту; 

першого заступника директора Департаменту - начальника управління контролю 
за благоустроєм; 

заступників начальника управління контролю за благоустроєм начальників 
відділів; 

начальників відділів управління контролю за благоустроєм; 

заступників начальників відділів управління контролю за благоустроєм; 

головних спеціалістів відділів управління контролю за благоустроєм; 

провідних спеціалістів відділів управління контролю за благоустроєм; 

начальників відділів контролю за благоустроєм районних в місті Києві державних 
адміністрацій; 

начальників відділів контролю за благоустроєм та збереження природного 
середовища районних в місті Києві державних адміністрацій; 

заступників начальників відділів контролю за благоустроєм районних в місті Києві 
державних адміністрацій; 

заступників начальників відділів контролю за благоустроєм та збереження 
природного середовища районних в місті Києві державних адміністрацій; 

завідуючих секторів відділів контролю за благоустроєм районних в місті Києві 
державних адміністрацій; 

завідуючих секторів відділів контролю за благоустроєм та збереження природного 
середовища районних в місті Києві державних адміністрацій; 

головних спеціалістів відділів контролю за благоустроєм районних в місті Києві 
державних адміністрацій; 

головних спеціалістів відділів контролю за благоустроєм та збереження 
природного середовища районних в місті Києві державних адміністрацій; 

провідних спеціалістів відділів контролю за благоустроєм районних в місті Києві 
державних адміністрацій; 

старших інспекторів відділів контролю за благоустроєм районних в місті Києві 
державних адміністрацій; 



інспекторів відділів контролю за благоустроєм районних в місті Києві державних 
адміністрацій; 

спеціалістів відділів контролю за благоустроєм районних в місті Києві державних 
адміністрацій; 

громадських інспекторів благоустрою міста Києва. 

(підпункт 1.2 пункту 1 у редакції розпорядження Київської 
 міської державної адміністрації від 27.12.2016 р. N 1356) 

1.3. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділів з 
питань торгівлі районних в місті Києві державних адміністрацій за статтями 
155, 159 КУпАП: 

заступника начальника управління торгівлі та побуту Департаменту; 

заступника начальника управління торгівлі та побуту - начальника відділу торгівлі 
Департаменту; 

начальників відділів управління торгівлі та побуту Департаменту; 

головних спеціалістів відділів управління торгівлі та побуту Департаменту; 

начальників відділів з питань торгівлі та/або споживчого ринку районних в місті 
Києві державних адміністрацій; 

заступників начальників відділів з питань торгівлі та/або споживчого ринку 
районних в місті Києві державних адміністрацій; 

головних спеціалістів відділів з питань торгівлі та/або споживчого ринку районних 
в місті Києві державних адміністрацій. 

1.4. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за статтею 152 КУпАП: 

начальника відділу реклами Департаменту; 

головних спеціалістів відділу реклами Департаменту; 

провідних спеціалістів відділу реклами Департаменту. 

(підпункт 1.4 пункту 1 у редакції розпорядження 
 Київської міської державної адміністрації від 26.05.2015 р. N 496) 

1.5. Управління житлово-комунального господарства районних в місті Києві 
державних адміністрацій за статтями 150, 151, 152 КУпАП: 



начальників управлінь житлово-комунального господарства районних в місті 
Києві державних адміністрацій; 

керівників житлово-експлуатаційних організацій (всіх форм власності) та 
керівників їх структурних підрозділів; 

заступників керівників житлово-експлуатаційних організацій (всіх форм 
власності) та заступників керівників їх структурних підрозділів; 

головних інженерів житлово-експлуатаційних організацій (всіх форм власності); 

старших майстрів житлово-експлуатаційних організацій (всіх форм власності); 

старших майстрів технічних дільниць житлово-експлуатаційних дільниць; 

майстрів технічних дільниць житлово-експлуатаційних організацій (всіх форм 
власності); 

провідних інженерів житлово-експлуатаційних дільниць. 

(підпункт 1.5 пункту 1 у редакції розпорядження Київської 
 міської державної адміністрації від 27.12.2016 р. N 1356) 

1.6. Комунального підприємства "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за статтею 152 КУпАП: 

директора; 

заступників директора; 

заступників директора - начальників управлінь; 

начальників управлінь; 

начальників відділів; 

заступників начальників відділів; 

провідних інспекторів; 

старших інспекторів; 

інспекторів I категорії. 

(підпункт 1.6 пункту 1 у редакції розпорядження Київської 
 міської державної адміністрації від 27.12.2016 р. N 1356) 

1.7. Комунального підприємства "Центр ідентифікації тварин" за статтею 154 
КУпАП: 



директора. 

(підпункт 1.7 пункту 1 у редакції розпорядження Київської 
 міської державної адміністрації від 27.12.2016 р. N 1356) 

1.8. Комунального підприємства "Київтранспарксервіс" за частинами першою та 
другою статті 152 1 КУпАП: 

начальника відділу контролю за дотриманням правил паркування; 

заступника начальника відділу контролю за дотриманням правил паркування; 

головного спеціаліста відділу контролю за дотриманням правил паркування; 

провідного спеціаліста відділу контролю за дотриманням правил паркування; 

спеціаліста відділу контролю за дотриманням правил паркування. 

1.9. Комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень за статтею 152 
КУпАП: 

директорів комунальних підприємств; 

перших заступників директорів комунальних підприємств; 

заступників директорів комунальних підприємств; 

головних інженерів комунальних підприємств; 

інженерів з рекреаційного благоустрою комунальних підприємств; 

начальників дільниць комунальних підприємств; 

головних агрономів комунальних підприємств; 

начальників відділень з озеленення комунальних підприємств; 

начальників аварійних служб комунальних підприємств; 

інспекторів по контролю за зеленими насадженнями комунальних підприємств; 

провідних спеціалістів по захисту та контролю за зеленими насадженнями 
комунальних підприємств; 

інженерів з контролю за зеленими насадженнями комунальних підприємств; 

лінійних майстрів комунальних підприємств; 

майстрів комунальних підприємств; 

екологів комунальних підприємств. 



(підпункт 1.9 пункту 1 у редакції розпорядження Київської 
 міської державної адміністрації від 27.12.2016 р. N 1356) 

1.10. Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації 
зелених насаджень міста "Київзеленбуд" за статтею 152 КУпАП: 

генерального директора; 

заступників генерального директора. 

1.11. Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації 
земель водного фонду м. Києва "Плесо" за статтею 152 КУпАП: 

генерального директора; 

заступника генерального директора з питань утримання та розвитку зон рекреації; 

начальника служби утримання водних об'єктів; 

заступника начальника служби утримання водних об'єктів; 

начальника інспекторського відділу; 

старшого інспектора інспекторського відділу. 

(підпункт 1.11 пункту 1 у редакції розпорядження Київської 
 міської державної адміністрації від 27.12.2016 р. N 1356) 

1.12. Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) "Київреклама" за статтею 152 КУпАП: 

начальника відділу контролю та обліку рекламних засобів; 

головних спеціалістів відділу контролю та обліку рекламних засобів; 

провідних спеціалістів відділу контролю та обліку рекламних засобів. 

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.12 згідно з розпорядженням 
 Київської міської державної адміністрації від 26.05.2015 р. N 496) 

1.13. Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділів 
(центрів) надання адміністративних послуг апаратів районних в місті Києві 
державних адміністрацій за статтями 197, 198 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення: 

адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. 



(пункт 1 доповнено підпунктом 1.13 згідно з розпорядженням 
 Київської міської державної адміністрації від 02.07.2016 р. N 493) 

2. Пункт 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 07 лютого 2011 року N 160 "Про скасування 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.11.2004 N 2162 та 
від 17.02.2005 N 201" виключити. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

від 24 березня 2008 року N 404 "Про деякі питання роботи адміністративної комісії 
при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації)"; 

від 04 вересня 2008 року N 795 "Про внесення доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24.03.2008 N 404"; 

від 06 лютого 2009 року N 131 "Про внесення доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24.03.2008 N 404"; 

від 10 серпня 2009 року N 887 "Про внесення змін і доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24.03.2008 N 404"; 

від 18 лютого 2011 року N 214 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 24.03.2008 N 404"; 

від 02 березня 2011 року N 286 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
24.03.2008 N 404"; 

від 31 травня 2012 року N 909 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24.03.2008 N 404"; 

від 30 листопада 2012 року N 2168 "Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24 березня 2008 року N 404"; 

від 05 вересня 2013 року N 1541 "Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24 березня 2008 року N 404 "Про деякі питання роботи 
адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації)"; 



від 02 жовтня 2013 року N 1756 "Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24 березня 2008 року N 404 "Про деякі питання роботи 
адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації)". 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 
голови Київської міської державної адміністрації Ніконова І. В. 

Голова В. Кличко 

 


