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Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від                    2016  року                      №  
 

м. Знам`янка 

 

Про роботу адміністративної  

комісії    у    2015    році  

 

 

Відповідно до рішення від 11.04.2014 року № 161 при виконавчому комітеті 

Знам’янської міської ради діє адміністративна комісія.  

Розглянувши інформацію про роботу адміністративної комісії у 2015 році, 

виконавчий комітет зазначає, що адміністративна комісія при міськвиконкомі проводить 

відповідну роботу з правозахисної діяльності, здійснюючи провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, віднесених статтею 218 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення до її компетенції. 

Керуючись статтею 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Інформацію про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Знам’янської міської ради  у 2015 році взяти до відома (додається). 

 

 

 

 

 

              Міський   голова                          С. Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Інформація  

про роботу адміністративної комісії  

при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради у 2015 році 

 

 

У 2015 році на розгляді адміністративної комісії при виконавчому комітеті Знам’янської 

міської ради знаходився  31 протокол про адміністративні правопорушення, в т. ч. з минулого 

року на розгляді знаходився 1 протокол, зокрема: 

 5 протоколів по ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів норм і правил у 

сфері благоустрою населених пунктів»; 

 5 протоколів по ч. 2 ст. 159 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, 

алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами»; 

 2 протоколи по ч. 2 ст. 175
1
 КУпАП «Куріння тютюнових виробів в заборонених 

місцях»; 

 3 протоколи по ст. 180 КУпАП «Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння»; 

 3 протоколи по ч. 1 ст. 181
1
 КУпАП «Заняття проституцією»; 

 6 протоколів по ч. 2 ст. 181
1
 КУпАП «Заняття проституцією»; 

 3 протоколи по ч. 1 ст. 182 КУпАП «Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи 

правил додержання тиші в населених пунктах та громадських місцях»; 

 3 протоколи по ст. 186 «Самоуправство»; 

 1 протокол по ч. 2 ст. 212
1
 «Повідомлення неправдивих відомостей державним 

органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація дитини». 

 З усіх направлених на адресу комісії протоколів розглянуто та прийнято постанови: 

 26 - про притягнення до адміністративної відповідальності, з них: 

 17 - на суму 6630 грн. про накладення адміністративного штрафу; 

 9 - про оголошення попередження; 

 2 -  про закриття провадження у справі з підстав, визначених статтею 247 КУпАП 

(відсутність події і складу адміністративного правопорушення) за результатами 

розгляду протоколів, складених по ст. 212 
1 
ч. 2, ст. 156 ч. 2. 

 

Адміністративною комісією направлено три протоколи на допрацювання органу 

(посадовій особі), яким їх було складено, для належного оформлення, а саме: 2 протоколи, 

складені по ч. 2 ст. 181
1 
, 1 протокол по ч. 1 ст. 182 КУпАП. 

 

За 2015 рік адміністративною комісією накладено адміністративних стягнень на суму 

6030 грн., з них стягнуто до місцевого бюджету - 3400 грн.; постанови на суму - 2630 грн. 

перебувають на виконанні у відділі Державної виконавчої служби Знам’янського МРУЮ. 

 

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до 

адміністративної відповідальності за формою № 1-АП (річна),  надано до територіального органу 

статистики.   

 

 

Заступник голови  

адміністративної комісії                                             Ю.Данільченко 


