Звіт про роботу адміністративної комісії
при виконавчому комітеті Житомирської міської ради за 9 місяців 2016 року
Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Житомирської міської ради створена з метою розгляду
протоколів про адміністративні правопорушення у межах компетенції, визначеної статтею 218 Кодексу України
про адміністративні правопорушення. Засідання адміністративної комісії відбуваються щочетверга о 10 годині.
За 9 місяців 2016 року на розгляд надійшло 549 протоколів про адміністративні правопорушення, станом
на 01 жовтня 2016 року розглянуто 534 протоколи.
КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира»
КП ВЖРЕП, ПП ВЖРЕП, ОСББ, ЖБК, КК «Коменерго-Житомир»
Муніципальна інспекція міської ради
Житомирський відділ поліції
Відділи благоустрою м. Києва
Відділ реєстрації актів цивільного стану
КП «Реклама»
Відділи благоустрою у інших містах
Інші
Всього

327
66
52
50
26
14
4
4
6
549

За результатами розгляду накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу по 401 справі
на суму 216 342 грн.
Закрито за закінченням строку накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 38 КУпАП –
44 справи.
Закрито у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення відповідно до ч. 1
ст. 247 КУпАП – 11 справ.
Закрито у зв’язку з малозначністю відповідно до ст. 22 КУпАП – 74 справи.
Направлено за належністю – 3 справи.
Накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження по 1 справі.
Не розглянуто станом на 01.10.2016 – 15 справ.
Правопорушення

Стаття

Кількість
протоколів

Порушення правил користування жилими приміщеннями
150
64
Самоправне зайняття жилого приміщення
151
1
Порушення державних стандартів у сфері благоустрою
152
423
Порушення правил тримання котів та собак
154
3
Порушенння правил торгівлі і надання послуг
155 ч. 1
1
Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними
156 ч. 2
7
напоями і тютюновими виробами
Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях
175-1
1
Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві
179
25
Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо
захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання
182
5
тиші в населених пунктах і громадських місцях
Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб
183
4
Самоуправство
186
1
Несвоєчасна реєстрація народження дитини
212-1 ч. 2
14
Всього
549
Більшість протоколів – а саме 423 – складено за порушення Правил благоустрою, відповідальність
передбачена статтею 152 КУпАП. Санкція даної статті передбачає накладення штрафу на громадян від двадцяти
до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 гривень) і на посадових осіб, громадян суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(850-1700 гривень).
Це такі правопорушення:
- самовільне встановлення торгівельного обладнання –208 ;
- самовільне встановлення тимчасових споруд (МАФи, літні майданчики, гаражі) – 78 ;
- самовільне розміщення зовнішньої реклами та оголошень – 35;
- не організовано прибирання прилеглої території – 12;
- незаключення договорів на вивезення твердих побутових відходів – 14;
- самовільне проведення земляних робіт – 24;
- самовільне складування будівельних матеріалів на зеленій зоні та прилеглих територіях – 30;
- самовільне підключення до мереж дощової каналізації – 9;
- інші порушення Правил благоустрою – 13.

