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Звіт про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Деражнянської міської ради Хмельницької області за 2022 рік 

За період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. адміністративною комісією при 

виконавчому комітеті Деражнянської міської ради було розглянуто 118 протоколів 

про адміністративні правопорушення, в тому числі: 

 70 протоколів за ст.183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб); 

 26 протоколів за ст. 180 КУпАП (Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння); 

 12 протоколів за ст. 152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) ; 

 4 протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що 

використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх 

згоряння); 

 2 протоколи за ст. 159 КУпАП (Порушення правил торгівлі на ринках); 

 2 протоколи за ч. 1 ст. 154 КУпАП (Порушення правил утримання собак і котів); 

 2 протоколи за ст. 160 КУпАП (Торгівля з рук у невстановлених місцях). 

За аналогічний період минулого року адміністративною комісією при 

виконавчому комітеті Деражнянської міської ради було розглянуто 67 протоколів 

про адміністративні правопорушення. 

Отже, у порівняні із аналогічним періодом минулого року, за 2022 рік розглянуто 

на 51 протокол більше. 

 



За результатами розгляду вищевказаних протоколів було винесено 118 постанов    

( в т. ч. 60 постанов про накладення адміністративних штрафів на загальну суму  

42 942,00 грн., 8 постанов про закриття провадження у справі на підставі ст.247 

КУпАП, 5 постанов про винесення попередження, та 45 постанов про звільнення 

від відповідальності, обмежившись усним зауваженням на підставі ст.22 КУпАП ). 

Із 60 постанов про накладення адміністративних штрафів самостійно стягнуто 

21216, 00 грн. по 28 постановах. 32 постанови направлено до Деражнянського 

відділу ДВС для здійснення примусового стягнення, з яких 4 постанови виконано і 

стягнуто подвійні розміри штрафів у сумі 4284 грн. Всього разом стягнуто 

25500,00 грн. 

За аналогічний період минулого року стягнуто 2108, 00 грн. по 11 постановах. 

Отже, у порівняні із аналогічним періодом минулого року, за 2022 рік стягнуто на 

23392,00 грн. більше.  

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Деражнянської міської ради 

працювала у визначеному правовому полі, забезпечила виконання покладених на 

неї завдань, розгляд справ та прийняття рішень здійснювався із дотриманням 

вимог чинного законодавства. Діловодство в справах, що розглядаються 

адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог КУпАП. Враховуючи 

зазначене, пропонується: 

1) звіт про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Деражнянської міської ради Хмельницької області взяти до відома.  

2) адміністративній комісії продовжити цілеспрямовану роботу по своєчасному та 

об’єктивному розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

   

 

 

 

Секретар комісії                        ______________                  Микола БЛАЖКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    проєкт 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

__________                 Деражня         № ___ 

 

 

Про роботу адміністративної 

комісії при виконавчому 

комітеті Деражнянської міської 

ради за 2022 рік 

  

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 38, пунктом 3 

частини 4 статті 42, статтями 52, 53, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 213-219 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, заслухавши звіт секретаря 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Деражнянської міської ради 

про роботу комісії за 2022 рік, виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт секретаря адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Деражнянської міської ради про роботу комісії за 2022 рік, що додається, 

прийняти до відома.  

 

2. Продовжити роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Деражнянської міської ради з дотриманням вимог чинного законодавства 

України. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

 

Міський голова Андрій КОВПАК 

 


