
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ    

05 жовтня 2017 року         №  253 

Про накладення адміністративного 

стягнення на громадянина  ******** 

 

 Виконавчий комітет Комсомольської селищної ради, розглянувши справу про 

адміністративне правопорушення стосовно громадянина ******, ****1957 р. н., 

ідентифікаційний номер: *********, який проживає за адресою: смт. Слобожанське, вул. 

******** про порушення статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» на підставі протоколу про адміністративне порушення 

26.09.2017 р. № 59, який складено уповноваженою посадовою особою виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради спеціалістом І категорії Сумець Н.В. встановив: ******  

більше місяця, а саме: з 09.06.2017 р проживав без реєстрації, що є порушенням статті 6 

Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» 

відповідальність за яке передбачено ст. 197 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Крім того встановлено, що гр. *********  вдруге за 2017 рік скоїв 

адміністративне правопорушення. 

Враховуючи викладене, обставини та матеріали справи, відповідно до ст. 197  Кодексу 

України про адміністративні правопорушення на виконання делегованих повноважень 

зазначених у пп. 4 п б статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Комсомольської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

1. Визнати громадянина ************  винним у скоєнні адміністративного 

правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 197 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді 

штрафу у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а саме: 17,00 

грн. (сімнадцять грн.. 00 коп). 

2. Порядок виконання: 

- відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф 

повинен бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення рішення, а в разі 

оскарження – не пізніше 15 днів з дня отримання повідомлення про залишення скарги без 

задоволення; 

- квитанція про сплату штрафу з відповідними відмітками банку повинна бути надана до 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради; 

- з урахуванням ч. 2 ст. 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення в разі 

несплати штрафу в строк, установлений ч. 1 ст. 307 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, штраф стягується в подвійному розмірі: 34,00 грн. (тридцять чотири грн.. 

00 коп.); 

- рішення може бути оскаржене в 10-денний строк з дня його прийняття, в порядку, 

визначеному ст. 288, 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

- рішення набирає чинності після спливу строку для оскарження 16 жовтня 2017 р. 

    - строк пред’явлення до виконання: протягом трьох місяців після набрання законної сили. 

3. Невід’ємним додатком до цього рішення є постанова про накладення адміністративного 

стягнення. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                                  Д.М. Діхтяр 


