
 

У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ    

 

21 січня 2020 року        № 2 

 

Про роботу адміністративної комісії при 

виконкомі Комсомольської селищної ради 

за 2019 рік 

 

 Заслухавши звіт про роботу адміністративної комісії при виконкомі 

Комсомольської селищної ради у 2019 році заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, голову комісії Тимченко О.В., на 

виконання делегованих повноважень зазначених у підпункті 4 пункту б частини 

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

виконавчий комітет Комсомольської селищної ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Звіт про роботу адміністративної комісії при виконкомі 

Комсомольської селищної ради за 2019 рік  прийняти до відома 

(додаток № 1). 
 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                             Дмитро ДІХТЯР 
 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення   виконавчого 

комітету Комсомольської 

селищної ради від 21 січня 

2020 року   № 2 

 

Звіт про роботу адміністративної комісії 

 при виконкомі Комсомольської селищної ради за 2019 рік. 

 

До адміністративною комісією при виконкомі Комсомольської селищної 

ради за 2019 рік  на розгляд надійшло 6 протоколів про адміністративні 

правопорушення, з них  розглянуто 5, один повернуто у зв’язку з тим, що 

громадянин не проживав та не був зареєстрований на території Комсомольської 

селищної ради.  З розглянутих про: 

1. несвоєчасну без поважної причини реєстрацію батьками народження 

дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану (ч. 2 ст.  212 – 1  

КУпАП) – 2 адміністративних правопорушення;  

2. порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів (ст.152 

КУпАП) – 1 адміністративне правопорушення; 

3. завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (ст.. 183 КУпАП)- 2 

адміністративних  правопорушення. 

 

Адміністративною комісією при виконкомі Комсомольської селищної 

ради за 2019 рік накладено 5 адміністративних стягнення, а саме:  5 штрафів на 

суму 527,00 грн., сплачено 119,00 грн., у зв’язку з несплатою штрафу передано 

до виконавчої служби 1 справу (штраф - 85,00 грн.), закрито 1 справу, у зв’язку 

з смертю громадянина ( штраф на суму 340 грн.). 

 

 

 

Заступник Комсомольського селищного голови,  

голова адміністративної комісії при виконкомі 

Комсомольської селищної ради                                              Олена ТИМЧЕНКО 
 

  


