
Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

Комсомольської селищної ради  

від 29.12.2017р.  № 340 

Форма постанови, яку виносить Адміністративна комісія при виконавчому комітеті 

Комсомольської селищної ради у разі накладення адміністративного стягнення у 

вигляді штрафу 

 

 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Постанова    

про накладення адміністративного стягнення - штрафу 

  

 

_____________         №____ 
(дата) 

 

 Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Комсомольської селищної ради, 

в результаті розгляду справу про адміністративне правопорушення стосовно громадянина 

(громадянин): 

прізвище ім’я по батькові _____________________________________________________ 

дата народження _____________________________________________________________ 

місце проживання ____________________________________________________________ 

індивідуальний ідентифікаційний номер ________________________________________ 

інші дані (якщо є) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

про порушення _______________________________________________________________ 
(статті, назви нормативних актів, що були порушені) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

та на підставі протоколу про адміністративне порушення від _______________ р. № ____, 

який складено _________________________________________________________________ 
(назва посади, прізвище, ім.’я по батькові посадової особи, що склала протокол) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

ВСТАНОВИЛА: 

 

 ______________________________________________________________________________ 
     (місце, час вчинення, обставини  

______________________________________________________________________________ 
і зміст адміністративного правопорушення, встановлені при розгляді справи) 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 



_______________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________, 

що є порушенням _____________________________________________________________ 
(пункти, частини, статті, назви нормативно-правових актів, що були порушені) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

відповідальність за яке передбачено ч. ____ ст. ______ Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

_______________________________________________________________________________ 
(якщо виявлено, що правопорушенням завдано матеріальної шкоди – зазначити) 

 

Враховуючи викладене, обставини та матеріали справи про адміністративне 

правопорушення, відповідно до ст.  ____________ КУпАП Адміністративна комісія при 

виконавчому комітеті Комсомольської селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Визнати громадянина (громадянку)___________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові порушника) 

винним (винною) у скоєнні адміністративного правопорушення, відповідність за яке 

передбачена ч. _____ ст. ________ Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу 

в розмірі ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(якщо стягнуто матеріальну шкоду – зазначити) 

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 : _________________грн.; 

- постанова може бути оскаржена в 10-денний строк з дня його прийняття, в порядку, 

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

- постанова набирає чинності після спливу строку для оскарження _______________ р. 

- строк пред’явлення постанови до виконання: протягом трьох місяців після набрання 

законної сили. 

____________________________________________________________________________ 
(якщо стягнуто матеріальну шкоду – вказати порядок відшкодування) 

 

   

 

Голова Адміністративної комісії ___________________ _____________________ 
      (підпис)    (прізвище, ініціали) 
 

   М.П. 

 

Секретар Адміністративної комісії ___________________ ______________________  
      (підпис)    (прізвище, ініціали) 

 

 

Секретар ради       Г.О.Куценко 

 


