
Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Бердичівської міської ради за 2020 рік та І півріччя 2021 року 

 

 

Адміністративну комісію при виконавчому комітеті Бердичівської 

міської ради створено, відповідно до  вимог Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та на підставі рішень виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради.  

Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Кодексом 

України про адміністративні правопорушення, законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно - правовими 

актами України. 

Слід відзначити, що при винесенні рішення про адміністративну 

відповідальність комісією обов’язково враховується матеріальне становище 

правопорушника та ступінь суспільної шкоди, завданої вчиненим 

правопорушенням, його розкаяння.  

У зв’язку  з встановленням з 12.03.2020 року на усій території України 

карантину адміністративною комісією за звітній період проведено 36 

засідань та розглянуто 361 адміністративну справу. 

Так у порівнянні за І квартал 2020 року (до дії Закону України про 

карантинні обмеження) розглянуто 238 адміністративних справ,  де значна 

кількість адмінпротоколів надійшла від комунальних установ м. Бердичева 

по заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги за ст. 150 КУпАП, 

за цей самий період 2021 року – 27 справ. 

Адміністративною комісією станом на 2020 рік та І півріччя 2021 року 

накладено штрафів на загальну суму 94 885 грн., з яких за звітний період 

сплачено добровільно 37 447 грн.  Разом з примусовим виконанням за звітній 

період надійшло до міського бюджету 147 800 грн. 

 

За Ст. 150 КУпАП. Порушення правил користування жилими 

будинками і жилими приміщеннями: 
 

За звітній період розглянуто – 214 справ та накладено адмінштрафи на 

загальну суму 3 281 грн. 

  
 

Ст. 152 КУпАП. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених 

пунктів: 

 

За звітній період розглянуто – 81 справу та оштрафовано порушників на 

загальну суму 48 280 грн. 
 



Ст. 154 КУпАП. Порушення правил тримання собак і котів 

За звітній період розглянуто 8 справ, та оштрафовано на суму 323 грн.  

 

Ст. 156 КУпАП. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами: 
 

Розглянуто 11 справ, та оштрафовано на суму 42 100 грн. 

 

Ст. 159 КУпАП. Порушення правил торгівлі на ринках: 
 

За звітній період розглянуто 23 справи та оштрафовано на загальну  

суму 1 071 грн.  
 

 

Ст. 180 КУпАП. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння: 

 

За звітній період  розглянуто 5 справ та оштрафовано на суму 680 грн. 

 

Ст. 183 КУпАП. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб: 
 

Розглянуто 2 справи та оштрафовано на суму 102 грн. 

          

Ст. 212-1 КУпАП. Повідомлення неправдивих відомостей державним 

органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація 

народження дитини: 

Розглянуто 1 справу, порушника оштрафовано на суму 17 грн. 

 

Адміністративними комісіями справи про адміністративні 

правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника. Тому 

значна кількість протоколів надходила з інших міст: Києва, Житомира, 

Хмільника, Ірпеня, Вишгорода, Козятина, Нової Каховки.  

За звітний період представниками комунальних підприємств м. 

Бердичева видано 18 062 попереджень громадянам про наявність 

адміністративного правопорушення, а саме: 

КП «Бердичівтеплоенерго» - 201 попередження; 

МК ВЖРЕП №7 – 9 261 попередження; 

МКП «Бердичівводоканал» - 225 попереджень; 

ТОВ «» Полісся Екосфера» - 8 375 попереджень. 

Адміністративною комісією постійно ведеться роз’яснювальна робота 

серед осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, щодо порядку складання адмінпротоколів відповідно до 

вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

З метою покращення контролю над дотриманням правил благоустрою, 

при виконавчому комітеті Бердичівської міської ради створено 

муніципальну інспекцію.  В її обов’язки входить виявляти порушення та 

складати адміністративні протоколи за «Порушення державних стандартів, 

норм і правил у сфері благоустрою та населених пунктів, правил 



благоустрою територій населених пунктів», розглядом яких буде займатися 

адміністративна комісія.  

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Бердичівської 

міської ради протягом 2020 року та І півріччя 2021 року, як і в попередні 

роки, чітко виконувала основні покладені завдання, дотримувалась вимог та 

завдань законодавства, розгляд справ та прийняття рішень по них 

здійснювався із дотриманням законності згідно вимог нормативно-правових 

документів. 

 

 
 


