
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 26 

від 01 березня 2018 року  

м. Заставна 

 

Про роботу адміністративної  

комісії при виконавчому комітеті 

міської ради  

 

Заслухавши інформацію начальника відділу правової та організаційної 

роботи міської ради Клим Ольги Ігорівни про роботу адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті міської ради, керуючись Положенням про 

адміністративні комісії, затвердженим Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР  від 09.03.1988 № 5540-XI «Про затвердження Положення про 

адміністративні комісії Української РСР», підпунктом 4 пункту «б» частини 

першої статті 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

 

1.Інформацію начальника відділу правової та організаційної роботи 

міської ради Клим О.І. про роботу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті міської ради  взяти до відома (додається).  

2. Роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради  

визнати задовільною.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ правової та 

організаційної роботи міської ради. 

                                 

 

 
 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО РОБОТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ  

ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Протягом 2017 року до Заставнівської міської ради надійшло 65 

адміністративних справ.  Адміністративні справи розглядалися в порушенні  

статей 154,155, 156, 180, 183,197, 199 КУпАП. 

 Всі 65 справ було розглянуто адміністративною комісією при 

виконавчому комітеті Заставнівської міської ради, за якими винесено 

постанови. По 65 особам, які вчинили адміністративні правопорушення,  справи 

розглянуто згідно чинного законодавства та у відповідності до положення про 

адміністративну комісію при виконавчому комітету Заставнівської міської ради 

від 31 січня 2012 року та накладено адміністративні стягнення згідно КУпАП, а 

саме: 

- попередження – кількість 13; 

- штраф  - кількість 52. 

Загальна сума  накладеного штрафу та сплачено добровільно особами, які 

вчинили адміністративні правопорушення згідно КУпАП за 2017 рік становить 

5729 грн. 00 коп. Підтвердженням про сплату штрафів є квитанція, яка 

долучена до адміністративних матеріалів справи. 

Всі справи заведені та зареєстровані згідно інструкції з діловодства.  

 

 

 

Начальник відділу правової 

та організаційної роботи 

 міської ради                                                                                 О. Клим 

 

 

 


