
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛМЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2022 року № \0

Про роботу адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті Володимирецької 
селищної ради за 2021 рік

Заслухавши інформацію голови адміністративної комісії Івана БАЗАКИ 
щодо роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Володимирещ»кої селищної ради за 2021 рік, керуючись підпунктом 4 пункту 
«б» статті 38, пунктом З частини четвертої статті 42, частиною шостою статті 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Інформацію голови адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Володимирецької селищної ради Івана БАЗАКИ про роботу адміністративної 
комісії при виконавчому комітеті Володимирецької селищної ради за 2021 рік 
взяти до відома, що додається.

2. Адміністративній комісії при виконавчому комітеті Володимирецької 
селищної ради забезпечити дотримання вимог законодавства України про 
адміністративні правопорушення під час розгляду справ про адміністративні 
правопорушення.

3. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику селищного 
голови Івану БАЗі

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
ад__£им : ^ 2021 року № іО

Інформація
про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Володимирецької селищної ради за 2021 рік

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Володимирецької 
селиїдної ради створена відповідно до вимог Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та на підставі рішень виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради.

Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Кодексом України 
про адміністративні правопорушення, законами України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та іншими нормативно - правовими актами України.

Адміністративною комісією при розгляді справ про адміністративні 
правопорушення, віднесені чинним законодавством до її компетенції, 
забезпечено своєчасне, всебічне і об’єктивне з’ясування обставин кожної 
справи та застосовано до осіб, винних у їх вчиненні, передбачені законом 
адміністративні стягнення.

До компетенції адміністративної комісії належить розгляд справ про 
адміністративні правопорушення, що передбачені статтею 218 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, зокрема: порушення правил 
користування жилими будинками та жилими приміщеннями, правил у сфері 
благоустрою населених пунктів, правил торгівлі на ринках, куріння тютюнових 
виробів у заборонених місцях та інші.

Слід відзначити, що при винесенні рішення про адміністративну 
відповідальність комісією обов’язково враховується матеріальне становище 
правопорушника та ступінь суспільної шкоди, завданої вчиненим 
правопорушенням, його розкаяння.

Адміністративною комісією протягом 2021 року проведено 14 засідань та 
розглянуто 14 адміністративних справ. Для порівняння у 2020 році проведено 5 
засідань та розглянуто 5 адміністративних справ.

Адміністративною комісією протягом 2021 року накладено штрафів на 
загальну суму 36747 гри., з яких за звітний період сплачено добровільно 29 947 
грн. Справи комісією розглядались за такими статтями Кодексу України про 
адміністративні правопорушення;



- ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 
благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених 
пунктів) -  2;

- ч. 2 СТ.156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 
слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) -  5;

~ ст. 159 (Порушення правил торгівлі на ринках) -  1;
" ч. 1 СТ. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) -  3;
- ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик поліції) -  1;
- ст. 186 (самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому 

законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало 
істотної шкоди громадянам або державним чи громадським організаціям) -  2;

Адміністративною комісією справи про адміністративні правопорушення 
розглядаються за місцем проживання порушника.

Протягом звітного року адміністративною комісією проведено значну 
роботу пїодо контролю за правильним і своєчасним виконанням постанов про 
накладення адміністративного стягнення.

Близько 5% правопорушників на засідання адміністративної комісії не 
з’являються, хоча про розгляд справ адміністративною комісією 
попереджаються відповідно до передбаченого законодавством порядку. Таким 
особам постанови про накладення адміністративних стягнень направляються 
рекомендованими листами.

Адміністративною комісією постійно ведеться роз’яснювальна робота 
серед осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративні 
правопорушення, щодо; - порядку складання адмішіротоколів відповідно до 
вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Володимирецької 
селищної ради протягом 2021 року, як і в попередні роки, чітко виконувала 
основні покладені завдання, дотримувалась вимог та завдань законодавства, 
розгляд справ та прийняття рішень по них здійснювався із дотриманням 
законності, згідно вимог нормативно-правових документів.

Заступник селищного голови Іван БАЗАКА


