
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про затвердження опису,  
переліку форменого одягу  
та знаків розрізнення  
інспекторів з паркування 
 

 

Керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», приймаючи до уваги рішення виконавчого комітету №32 від 27.01.2020 

«Про уповноваження інспекторів з паркування департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради», з метою належної організації роботи осіб, 

уповноважених на виконання функцій інспекторів з паркування, беручи до уваги 

потребу в забезпеченні працівників форменим одягом, виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити опис та перелік форменого одягу посадових осіб, яким надані 

повноваження інспекторів з паркування департаменту правового забезпечення 

Запорізької міської ради (додаються). 

2. Затвердити знаки розрізнення посадових осіб, яким надані повноваження 

інспекторів з паркування департаменту правового забезпечення Запорізької 

міської ради (додаються). 

3. Департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради розробити 

та затвердити Положення про забезпечення форменим одягом посадових осіб, 

яким надані повноваження інспекторів з паркування. 

4. Дозволити посадовим особам, яким надані повноваження інспекторів з 

паркування департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, 

використання форменого одягу при виконанні посадових обов'язків. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконкому ради Омельяновича Р.А. 

 

 

Міський голова В.В. Буряк 

 

 

 

http://kharkiv.rocks/reestr/368822
http://kharkiv.rocks/reestr/368822


 
Пояснювальна записка  

до проекту рішення виконавчого комітету  
Запорізької міської ради «Про затвердження опису,  

переліку форменого одягу та знаків розрізнення інспекторів з паркування» 
 

Проект рішення підготовлено з метою реалізації напрямків діяльності 

органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, а також підвищення його рівня безпеки.  

Як зазначено в Законі України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування 

транспортних засобів» інспектори з паркування здійснюють контроль за 

дотриманням правил дорожнього руху, в частині зупинки, стоянки та оплати 

послуг з паркування.  

До повноважень інспекторів з паркування відноситься  розгляд справ про 

адміністративні правопорушення.  

З метою належної організації роботи інспекторів з паркування, 

забезпечення умов праці, підвищення авторитету їх діяльності є необхідність 

інспекторам з паркування під час виконання посадових обов’язків 

використовувати формений одяг. Також необхідно визначити перелік та опис 

одягу, який буде використовуватися інспекторами з паркування, затвердити 

знаки розрізнення. 
 

 
Директор департаменту        В.М. Зломинога 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради 

_________ № __________ 

 

 

Опис, перелік форменого одягу посадових осіб, яким надані 

повноваження інспекторів з паркування департаменту правового забезпечення 

Запорізької міської ради  

 

1. Комплект форменого одягу «Літній», що складається з: взуття, 

тактичних штанів (легких), футболки поло, кепки (блайзера).  

2. Комплект форменого одягу «Демісезонний», що складається з: взуття, 

штанів (в залежності  від погодних умов використовуються літні або зимові), 

куртки «Soft Shell», кофта флісова, футболка. 

3. Комплект форменого одягу «Зимовий», що складається з: взуття,  

штанів тактичних (зимових), кофта флісова (утеплена), зимова куртка, шапка. 

4. Комплект одягу захисний, що складається з: дощовика тонкого, 

захисного, демісезонного (літо/осінь/весна) як захисної накидки на одяг на 

випадок дощу, баф (шарф кругового пошиву), перчатки. 

5. Додаткові елементи екіпірування: ремінь, сумка, світловідбивні 

стрічки. 

 

      

Директор департаменту  

правового забезпечення         В.М. Зломинога 

 

 
Керуючий справами  
виконкому ради                                                                             Р.А. Омельянович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради 

_________ № __________ 

 

Знаки розрізнення осіб, яким надані повноваження інспекторів з 

паркування департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради 

 

1. Нарукавний знак (шеврон) «Служба інспекторів з паркування. Із 

зображенням герба м. Запоріжжя». На праву руку. 

2. Нарукавний знак (шеврон) «Office of parking Inspectors Zaporizhzhia. Із 

зображенням герба м. Запоріжжя». На ліву руку. 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту  

правового забезпечення         В.М. Зломинога 

 

 
Керуючий справами  
виконкому ради                                                                             Р.А. Омельянович 
 
 

 

 

 

 

 


