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п. О. Кобзареву

Користуючись нагодою, дозвольте висловити Вам свою повагу та шанування.

На Ваші запити про доступ до публічної інформації, що було зареєстровано у

СЕД Львівської міської ради за вхідними номерами: 3-Н-ЗПІ-2402-2503 від

15.10.2020, 3-К-ЗПІ-2398-2503 від 15.10.2020, які були скеровані до управління

безпеки міста комунальним підприємством Інститут міста за номером: 4-1108-37864

від 25.11.2020, інформуємо про таке.

Розпорядником інформації щодо виконання окремих пунктів Рішення

виконавчого комітету № 672 від 06.07.2018 «Про затвердження Плану дій з розвитку

транспорту м. Львова за 2019-2020 роки» (надалі – Плану), є відділ інспекторів з

паркування управління безпеки міста Львівської міської ради.

Зокрема, пунктом 4.5.2.1. передбачено: «Організувати евакуацію з

найкритичніших ділянок вулиць, де неправильно припарковані автомобілі створюють

перешкоду руху та загрожують безпеці», пунктом

4.5.2.2. встановлено: «Запровадити муніципальну інспекцію з паркування у 2018 році

відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».

Щодо вищенаведеного пункту Плану 4.5.2.2., інформуємо, що відповідно до п.

2.1. Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради «Про затвердження

Положення про управління безпеки міста Львівської міської ради та його структури»

№ 1035 від 21.09.2018, до основних завдань управління безпеки міста Львівської

міської ради віднесено: «Формування та забезпечення реалізації заходів з питань

законності, правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів мешканців та

гостей міста на території м. Львова».

Згідно з п. 4.1.36. даного Рішення, до компетенції управління також належить:

«Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами

першою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 152-1

Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Звертаємо Вашу увагу, що управління безпеки міста Львівської міської ради

(надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до
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органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих

органів».

Відповідно до ч. 3 статті 219 Кодексу України про адміністративні

правопорушення (КУпАП): «Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних,

міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені

частинами першою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті

152-1 цього Кодексу, і накладати адміністративні стягнення мають право

уповноважені виконавчим комітетом (виконавчим органом) сільської, селищної,

міської ради посадові особи виконавчих органів сільської, селищної, міської ради -

інспектори з паркування».

Згідно із рішенням Виконавчого комітету Львівської міської ради №1036 від

21.09.2018: «З метою забезпечення вимог Конституції України, керуючись Законом

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 219 Кодексу України про

адміністративні правопорушення, виконавчий комітет вирішив:

Уповноважити інспекторів з паркування управління безпеки міста Львівської

міської ради з 27 вересня 2018 року здійснювати у випадках, визначених законом,

розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою

і третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних

засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксоване у режимі фотозйомки

(відеозапису), частинами першою і другою статті 152-1 Кодексу України про

адміністративні правопорушення, та проводити тимчасове затримання транспортних

засобів відповідно до порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування

транспортних засобів та їх зберігання, що встановлюється Кабінетом Міністрів

України».

З огляду на вищевказане, інформуємо, що «муніципальну інспекцію з

паркування» у 2018 році було створено в управління безпеки міста як окремий відділ:

відділ інспекторів з паркування. Отже, даний пункт Плану було виконано.

Щодо пункту плану: 4.5.2.1., інформуємо, що з початку створення відділу

інспекторів з паркування, посадовими особами – інспекторами з паркування було

здійснено 328 тимчасових затримань транспортних засобів (евакуацій) із

найкритичніших ділянок вулиць, де автомобілі, що розміщені з порушенням правил

дорожнього руху створювали суттєву перешкоду та загрожували безпеці руху.

Законодавством закріплено за Вами право оскаржувати відповіді чи дії

посадовців у встановленому порядку.

Інформацію щодо вирішення будь-яких інших питань Ви можете отримати у

Центрі надання адміністративних послуг у приміщенні Львівської міської ради за

адресою: пл. Ринок, 1 та на гарячій лінії міста за номером 1580.

З повагою

начальник управління Ю. Діль

Вик.: О. Бовш

Тел.: (063)-486-64-26


