
Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Бережанської міської ради у січні - лютому 2020 року 

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Бережанської міської 

ради (далі – Комісія) створена з метою розгляду протоколів про 

адміністративні правопорушення у межах компетенції, визначеної статтею 218 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 

Протягом січня – лютого 2020 року на розгляд Комісії надійшло 17 

протоколів про адміністративні правопорушення. Станом на 28.02.2020 року 

розглянуто 11 протоколів, 1 протокол повернений для належного оформлення, 

5 протоколів призначені до розгляду у березні 2020 року. 

За результатами розгляду протоколів про адміністративні 

правопорушення винесено: 10 постанов про накладення адміністративного у 

вигляді штрафу на загальну суму 3400,00 гривень; 1 постанову про закриття 

справи за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, 

відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП. 

Більшість протоколів, а саме 10 – складено уповноваженими на те 

посадовими особами Бережанського відділу поліції ГУНП України в 

Тернопільській області за порушення п. п. 9.5.1 (заборона кидати будь – яке 

сміття, недопалки, папір на проїжджу частину вулиць, тротуари, майданчики, 

бульвари, сквери  й інші місця), п. п. 9.5.30 (заборона кидати сміття, 

недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, парках, інших 

громадських місцях) Правил благоустрою на території Бережанської міської 

ради, затверджених рішенням сесії Бережанської міської ради №102 від 

22.08.2006 року, та вчинення адміністративного правопорушення 

передбаченого ст. 152 КУпАП -  Порушення державних стандартів, норм і 

правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів. Санкція даної статті передбачає накладення штрафу на 

громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (від 340,00 до 1360,00 гривень) і на посадових осіб, 

громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850,00 до 1700,00 

гривень).  

Згідно ст. 308 КУпАП 5 постанов про накладення адміністративного 

стягнення, які не виконані правопорушниками в добровільному порядку, 

направлені для примусового виконання до Бережанського міжрайонного 

відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції у Тернопільській області.  

 

Голова адміністративної  комісії 
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