
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від 30.01.2018 року № 8    

м. Кам’янка 

 

Про  роботу адміністративної  

комісії при виконавчому комітеті  

Кам’янської міської ради за 2017 рік. 

 

 Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

рішення виконавчого комітету від 20.12.2017 р. № 202    «Про затвердження 

складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кам’янської 

міської ради», заслухавши інформацію голови адміністративної комісії 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради Нечиталюка О.В. про роботу  

адміністративної комісії за 2017 рік, –     

                

                                  виконком міської ради – в и р і ш и в : 

 

1. Взяти до відому інформацію надану головою адміністративної комісії 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради  Нечиталюка О.В. про роботу  

адміністративної комісії за 2017 рік згідно додатку. 

2. Адміністративній комісії виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

(Нечиталюк О.В.) забезпечити інформування  громадськості в засобах масової 

інформації, стосовно діяльності адміністративної комісії виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради . 

3. Контроль  за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови, 

голову адміністративної комісії виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради Нечиталюка О.В. 

 

 

 

Міський голова                В.І.Тірон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради 

від 30.01.2018р. №       

 

Інформація 

про роботу адміністративної комісії при виконавчому  

комітеті Кам’янської міської ради за 2017 рік 
 

 Виконавчий комітет Кам’янської міської ради відповідно до 

Конституції України забезпечує додержання законів, охорону державного та 

громадського порядку, прав громадян, координує роботу на території міста 

всіх державних та громадських органів по запобіганню адміністративним 

правопорушенням, також керує діяльністю адміністративної комісії, 

покликаної вести боротьбу з адміністративними порушеннями. 

 Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 20.12.2017 року 

№ 202 «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Кам’янської міської ради» затверджений склад адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради. До складу 

адміністративної комісії входить 9 осіб. 

 Свою роботу адміністративна комісія проводить відповідно 

затверджених рішень виконавчого комітету від 16.04.2009 року № 129 «Про 

затвердження Положення про адміністративну комісію при виконавчому 

комітеті Кам’янської міської ради»,  від 24.09.2013 року  № 113 «Про 

внесення доповнення до Положення про адміністративну комісію при 

виконавчому комітеті Кам’янської міської ради» та від 25.11.2014 року № 146 

«Про затвердження додатків до Положення про адміністративну комісію при 

виконавчому комітеті Кам’янської міської ради».   

 На своїх засіданнях адміністративна комісія розглядає протоколи про 

адміністративні правопорушення надані відділами поліції, робочою групою з 

благоустрою міста, відділами ДРАЦС та іншими суб’єктами, які мають право 

складати протоколи про адміністративні правопорушення. При розгляді даних 

протоколів складається протокол засідання адміністративної комісії та 

приймається постанова про адміністративне стягнення або закриття справи.  

За період з 01.01.2017 р. по 29.12.2017 р. на засіданні адміністративної 

комісії подано та розглянуто 27 справ. Розглянуто 13 справ за ст. 152 КУпАП 

«Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів», 8 

справ за ч.1 ст. 154 КУпАП «Порушення правил тримання собак і котів», 3 

справи за ч.2 ст. 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, 

алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами», 2 

справи за ч.2 ст.112-1 КУпАП «Повідомлення неправдивих відомостей 

державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна 

реєстрація народження дитини» та 1 справа за 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 і громадських місцях».    

Згідно даних статей КУпАП порушники  понесли адміністративну 

відповідальність у вигляді – 13-ти штрафів на суму 3638 грн., 7 попереджень 

та 7 справ закрито. 

За 2017 рік було надруковано у засобах масової інформації – газеті 

«Трудова слава» дві статті щодо роботи адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Кам’янської міської ради. 

 Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Кам’янської міської 

ради в своїй роботі передусім ставить завдання – вжиття заходів на 

попередження та профілактику правопорушень, а на другому місці – 

покарання, тобто застосування штрафних санкцій.  

 

 

Голова адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті 

Кам’янської міської ради                        О.В.Нечиталюк 

 

 


