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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

29.01.2016

1

Про роботу адміністративної комісії
при виконавчому комітеті Гуляйпільської міської
ради за 2015 рік
Керуючись пунктом 4 частини „б“ статті 38 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні“, заслухавши звіт про роботу
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гуляйпільськоїміської
ради за 2015 рік, виконавчий комітет Гуляйпільської міськоїради
ВИРІШИВ:
1. Звіт про роботу адміністративної комісії при виконавчому
комітетіГуляйпільськоїміської ради за 2015рік взяти до відома (додається).
2. Голові та відповідальному секретарю адміністративної комісії:
2.1. Вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо
адміністративних правопорушень на сторінках офіційного сайту міської
ради.
2.2. Періодично висвітлювати результати розгляду протоколів про
адміністративні правопорушення на офіційному сайті міської ради.
Міський голова

О.Г. Неміч

ЗВІТ про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Гуляйпільської міської ради за 2015 рік
Адміністративна комісія при виконавчму комітеті міської ради діє на підставі рішення виконавчого
комітету Гуляйпільсько їміської ради «Про затвердження Положення про адміністративну комісію
при виконавчому комітеті Гуляйпільської міської ради» від 25.07.2013р. №58
Рішенням затверджено склад комісії: голова комісії, заступник голови, відповідальний секретар та
представники відділів та секторів міськвиконкому. У своїй роботі адміністративна комісія
керується безпосередньо Конституцією України, Кодексом України про адміністративні
правопорушення, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
документами, які стосуються роботиа дміністративної комісії.
Таким чином робота комісії здійснюється на засадах законності та прозорості. Рішення комісії
виносяться спільним обговоренням з усіма членами адміністративної комісії і завжди є
обгрунтованими.
Засідання адміістративної комісіїпроводяться в основному по середам о 9.00 годині в кабінеті
заступника міського голови. .Засідання комісії є правомочними при наявності не менш як
половини загального складу комісії.
Адміністративні комісії розглядають справи про адміністративні правопорушення, зазначені в
статті 218КУпАП.
Справа, що заводиться на особу правопорушника повинна містити протокол про адміністративне
правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть
участь у справі, про день і час засідання комісії.
Підставою для розгляду справи про адміністративне правопорушення є протокол про
адміністративне правопорушення, складений у встановленому законом порядку уповноваженою
на те посадовою особою, посадовою особою уповноваженою виконавчим комітетом міської ради
та іншими особами відповідно до статті 255КУпАП.
Справи про адміністративне правопорушення розглядаються за місцем проживання особи
правопорушника. Справи розглядаються у строк, передбачений статтею 277 КУпАП - 2 місяці з
моменту
складання
протоколу
про
адміністративне
правопорушення.
За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні
стягнення як усне зауваження (при малозначимості скоєного адмінправопорушення),
попередження та штраф.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі
матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору ,
органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених статтею
247 КУпАП.
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи та копія постанови протягом
трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Винесене рішення може бути
оскарженеротягом 10 днів з дня винесення постанови особою щодокої її винесено.
У разі застосування стягнення у вигляді штрафу, він повинен бути сплачений особою
правопорушником у 15 денний термін з дня вручення йому постанови про накладення штрафу.
У разі несплати правопорушником штрафу у строк передбачений статтею 307 ч.1 КУпАП,
постанова про накладення штрафу надсилається до відділу державної виконавчої служби для
примусового виконання, де в порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу
за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір
штрафу. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з
відміткою про виконання повертається органові (посадовій особі) який виніс постанову.
За 2015рік зареєстровано 8 адміністративних справ. З них: - 6 справ – винесено постанову адміністративної комісії, в якій накладено стягнення у вигляді
штрафу;
-

2

справи

повернено

на

доопрацювання

до

органу,

який

склав

протокол

про

адмінправопорушення.
Якщо розглядати адміністративні справи, які надійшли за 2015 рік окремо по кожній із
статтей підвідомчих до розгляду адміністративною комісією:
Стаття КУпАП
Ч.2ст.156

Кількість справ, розглянутих за 2015рік
2

Пузанова Галина Іванівна 510 грн. сплачено
Бєлокопитова Світлана Сергіївна 1020 грн. (на
виконанні)
180

3

Ярмак Микола Ігорович102 грн. сплачено
Солоп Микола Вікторович102 грн. сплачено
Коновалов Владислав Миколайович 102 грн.
сплачено
152

2

Гулевська Інна Леонідівна 340 грн. сплачено
Кукоба Михайло Вікторович повернено на
доопрацювання
181-1 ч.1

1

Штефко Марина Юріївна повернено
На підставі п. 6 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» на виконання до
виконавчої служби Гуляйпільського міського управління юстиції направлено- справа
Бєлокопитової С.С. на сумму 1020 грн., яка ще знаходиться на виконанні. За 2015 рік
надійшло1156грн.по накладеним штрафам.

Начальник юридичного відділу

С.В. Тоцька

