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                Україна                                                                    
      ПРОЕКТ
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області
Виконавчий комітет

Рішення

від    серпень  2017 р.               		 				№ 

м. Знам`янка

Про роботу адміністративної 
комісії за 6 місяців 2017 року

	Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу Данільченка Ю.В. про стан  роботи адміністративної комісії за 6 місяців 2017року, виконавчий комітет зазначає, що за звітний період було проведено 7засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні постанови про притягнення винних осіб до адміністративної  відповідальності.
	   У той же час виконавчий комітет зазначає, що адміністративні правопорушення, що скоюються у громадських місцях, як правило, залишаються поза увагою посадових осіб, яким надано законодавством право здійснювати контроль. Так,  жодного протоколу не складено посадовими особами   Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області за статтею 160 КУпАП  з питань торгівлі з рук  у не встановлених місцях.
	  Враховуючи назване, керуючись ст. ст.38, 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, виконавчий комітет Знам’янської міської ради

		В И Р І Ш И В:	
1.Інформацію начальника юридичного відділу Данільченка Ю.В. про роботу адміністративної комісії прийняти до відома.(Додається)
2. Знам’янському  відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області (нач. Прохніцький І.В. )     забезпечити своєчасність  складання адміністративних протоколів  та подавати їх на розгляд адміністративній комісії виконавчого комітету Знам’янської міської ради. 
      3. Звернути увагу посадових осіб виконавчого комітету Знам’янської міської ради ( відділу 
	  економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі, юридичного відділу
	  міськвиконкому ) щодо складання адміністративних протоколів за ст.160 КУпАП , які 
	  уповноважені складати названі адміністративні протоколи.
      4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на  керуючу справами міськвиконкому 
	   Ратушну І.О’.





Міський   голова		                     С.Філіпенко










										 

                                                                         ІНФОРМАЦІЯ
		про роботу адміністративної комісії за 6 місяців 2017 року


       Адміністративна комісія при Знам`янському міськвиконкомі створена і здійснює свою діяльність у відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення  та інших законодавчих актів України.
Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені Кодексом, у межах надання їм повноважень і лише під час виконання службових обов`язків.
Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється  на засадах рівності перед законом і органом, який розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин.
Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито. З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника.
Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.
Орган оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.
За 6 місяців 2017 року на розгляді адміністративної комісії при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради перебувало 16 протоколів про адміністративні правопорушення, зокрема:

	9 протоколів по ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів»;
	1 протокол по ч. 1 ст. 155 КУпАП «Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю»;
	1протокол по ч. 2 ст. 1811 КУпАП «Заняття проституцією»;
	1 протокол 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»;
	4 протоколи по ч.1 ст. 181-1 КУпАП «Заняття проституцією».

 З усіх направлених на адресу комісії протоколів розглянуто та прийнято постанови:
-  9 про притягнення до адміністративної відповідальності, з них:
- 6 постанов на суму  2295грн. про накладення адміністративного штрафу;
- 3 постанов про оголошення попередження.
- 6 про закриття провадження у справі з підстав, визначених статтею 247 КУпАП (відсутність події і складу адміністративного правопорушення) за результатами розгляду протоколів, складених по ст. 181-1 ч. 1, ст. 181-1, ч. 2 ст. 154, ст. 152 КУпАП.
Один  протокол по ч. 1 ст. 182 КУпАП адміністративною комісією направлено для розгляду до адміністративної комісії Знам’янської Другої селищної ради за місцем проживання правопорушника. 
Стягнуто до місцевого бюджету 510грн.; постанови на суму 1785 грн. перебувають на виконанні у відділі Державної виконавчої служби.
	На розгляді адміністративної комісії залишається 4 адмін. протоколи.



	Начальник юридичного відділу
	міськвиконкому 
						Ю.Данільченко
	




