УКРАЇНА
Першотравнева районна у місті Чернівці рада
Чернівецької області

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
17.07.2013 № 62/7

м. Чернівці

Про виконання рішення виконавчого комітету
районної у місті ради від 18.07.2012 № 67/8
„Про роботу адміністративної
комісії при виконавчому комітеті
Першотравневої районної у м. Чернівці ради”
Заслухавши інформацію заступника голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, начальника фінансового управління, голови
адміністративної комісії Фальоси І.П. „Про виконання рішення виконавчого
комітету районної у місті ради” від 18.07.2012 № 67/8 Про роботу
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Першотравневої районної
у м. Чернівці ради”, виконавчий комітет районної у місті ради відзначає, що
адмінкомісією здійснюється повноваження щодо розгляду справ про
адміністративні правопорушення у відповідності та в межах, передбачених
чинним законодавством України.
Провадження по розгляду справ здійснюється в установленому законом
порядку.
У відповідності до ст.218 КУпАП адміністративна комісія при
виконавчому комітеті районної у місті ради розглядає справи про порушення
правил користування житловими будинками та житловими приміщеннями
(ст.150), порушення правил благоустрою територій міста (ст.152), порушення
правил тримання котів та собак (ч.1 ст.154), порушення правил торгівельного
обслуговування населення (ст.155), порушення правил торгівлі на ринку
(ст.159), порушення правил торгівлі пивом, алкогольними напоями та
тютюновими виробами – продаж неповнолітнім (ч.2 ст.156), куріння
тютюнових виробів у заборонених місцях (ст.175/1), заняття проституцією
(ст.181/1), порушення тиші в громадських місцях (ст.182), розпивання
спиртних напоїв на виробництві (ст.179), завідомо неправдивий виклик
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спеціальних служб (ст.183), та інші справи про адміністративні
правопорушення передбачені статтями: 45, 46, 92, 92/1, 99, 103/1-105,
ч.1.3.4.5. ст.111, ст.136, 138, 141, 142, 149, 151, 153, 1552, 160, 180, ч.4 ст.181,
186, 186/1, 189, 189/1, 196, 212/2 Адміністративного Кодексу України.
За період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року на розгляд
адміністративної комісії надійшло 672 адмінпротоколи про адміністративні
правопорушення. Крім того 54 адмінпротоколи за період 2011 р., 29
адмінпротоколів повернуто на доопрацювання у зв’язку з порушенням вимог
щодо їх оформлення та 12 адмінпротоколів перенесено на розгляд у 2013 р.
На
засіданнях
адміністративної
комісії
розглянуто
685
адмінпротоколів.
Накладено адмінстягнення у вигляді штрафу на 330 осіб загальною сумою
107780 грн., у вигляді попередження на - 29 осіб, звільнено від
адміністративної відповідальності з оголошенням усного зауваження – 100
осіб, закрито адміністративне провадження через невірно вказану адресу та
термін зберігання 187 адміністративних протоколів, за відсутністю події і
складу адміністративного правопорушення – 39 адміністративних
протоколів.
З вказаної суми на розрахунковий рахунок виконавчого комітету
надійшло – 61984 грн.
Направлено в державні виконавчі служби міста – 141 адмінпостанова,
для примусового стягнення штрафу на загальну суму 62213 грн., виконано 43
адмінпостанови на загальну суму - 20104 грн.
Робота комісії проводиться колегіально, засідання здійснюються
регулярно у встановлені строки, ведеться облік і збереження розглянутих
справ.
Надається інформація в прокуратуру м. Чернівці та Першотравневого
району, районні відділи внутрішніх справ, департамент економіки, КЖРЕПи,
фінансове управління Першотравневої районної в м. Чернівці ради інші
установи та організації щодо розгляду адмінкомісією адміністративних
справ. Щомісячно надається інформація про кількість протоколів по справах
про адміністративні правопорушення, які надійшли з структурних підрозділів
Чернівецької міської ради.
Вжито заходи по покращенню роботи та посилено контроль щодо
належного оформлення протоколів у відповідності з встановленими
вимогами уповноваженими особами КЖРЕП району.
Управлінням житлового господарства (Віщук І.І.)постійно проводиться
робота по виявленню правопорушень щодо самовільного переобладнання та
перепланування житла.
Відділом з питань благоустрою санітарії та екології Першотравневої
районної в м. Чернівці ради систематично виявляються порушники правил
благоустрою м. Чернівці на яких складаються адмінпротоколи за ст.152
КУпАП.
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Враховуючи вищевикладене, виконавчий комітет Першотравневої
районної у місті Чернівці ради
ВИРІШИВ:
1.
Інформацію заступника голови з питань діяльності виконавчих органів
ради, начальника фінансового управління, голови адміністративної комісії
Фальоси І.П. „Про виконання рішення виконавчого комітету районної у місті
ради від 18.07.2012 № 67/8 Про роботу адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Першотравневої районної у м. Чернівці ради” взяти до
відома (додається).
2.
Враховуючи, що в основному вимоги рішення виконавчого комітету
районної в місті ради від 18.07.2012 р. № 67/8 виконані, з контрольного
строку дане рішення зняти.
3.
Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає
оприлюдненню на офіційному веб-порталі районної у місті ради в мережі
Інтернет.

Голова ради

В.Мельничук

