
Інформація про роботу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Бердичівської міської ради за 9 місяців 

2019 року 

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті 

Бердичівської міської ради створена, відповідно до  вимог статей 

213-215, 218 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, п.п.4 п. «б» ч.1 ст.38, ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та на підставі рішення 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради, новий склад якої 

затверджено рішенням виконкому від 18.07.2019 № 202.  

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, рішеннями 

Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету, Положенням 

про адміністративну комісію при виконавчому комітеті міської 

ради. 

Адміністративною комісією при розгляді справ про 

адміністративні правопорушення, віднесені чинним законодавством 

до її компетенції, забезпечено своєчасне, всебічне і об’єктивне 

з’ясування обставин кожної справи та застосовано до осіб, винних у 

їх вчиненні, передбачені законом адміністративні стягнення.  

Слід відзначити, що при винесенні рішення про 

адміністративну відповідальність комісією обов’язково 

враховується матеріальне становище правопорушника та ступінь 



суспільної шкоди, завданої вчиненим правопорушенням, його 

каяття.  

Протягом 9 місяців 2019 року засідання адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Бердичівської міської ради 

проводились згідно з планом, 1 раз на тиждень. За звітний період 

проведено 33 засідання та розглянуто 698 адміністративних 

справ, що на 27% більше ніж за звітній період 2018 року (за 2018 

рік – 513 справ).                 (слайд №2) 

 

Адміністративною комісією станом на 01.10.2019 року 

накладено штрафів на загальну суму 87 926  грн., з яких за звітний 

період сплачено добровільно 39 185 грн. 

Наповнення дохідної частини міського бюджету від сплати 

адміністративних штрафів разом з примусовим виконанням станом 

на 01.10.2019 рік становить 84 177 грн., що порівняно зі звітнім 

періодом 2018 року на 36% більше. (в 2018 році - 54 290 грн.).      

(слайд №3) 

 

До компетенції адміністративної комісії належить розгляд 

справ про адміністративні правопорушення, що передбачені 

статтею 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

зокрема: порушення правил користування жилими будинками та 

жилими приміщеннями, правил у сфері  благоустрою населених 

пунктів, правил торгівлі на ринках, куріння тютюнових виробів у 

заборонених місцях та інші.  



Більшість протоколів на розгляд адміністративної комісії 
надійшли за Ст. 150 КУпАП. Порушення правил користування 

жилими будинками і жилими приміщеннями: 

 
За 9 міс. 2019 року  розглянуто – 565 справ, що порівняно з 2018 

роком (410 справ) - на 27% більше, з них: 8 закрито з різних 
причин, а саме:  

- відповідно до п.1 ст.247 КУпАП (відсутність події і складу 

адміністративного правопорушення);  
- відповідно до п.8 ст.247 КУпАП (наявність по тому самому 

факту протоколу щодо особи, яка притягається до 

адмінвідповідальності); 
- відповідно до п.9 ст.247 КУпАП (смерть особи, щодо якої було 

розпочато провадження в справі). 

 По 346 справам винесено – попередження , в зв’язку з повною або 
часткою сплатою громадянами заборгованості по комунальним 

послугам; по 211 справам накладено адмінштрафи на загальну суму 

10 693 грн.  
 

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

у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою 
територій населених пунктів: 

 

За 9 міс. 2019 року розглянуто 98 справу, що на 58% більше  за 
звітній період 2018 року, з них: 3 закрито відповідно до п.1 ст.247 

КУпАП (відсутність події і складу адміністративного 

правопорушення), 95 порушників оштрафовано на загальну суму 71 
640 грн. 

 

Ст. 154 КУпАП. Порушення правил тримання собак і котів 
За 9 міс. 2019 року розглянуто 3 справи, та оштрафовано 3 

порушників на суму 85 грн.  

 

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

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами: 

 
Розглянуто 1 справу, та порушника оштрафовано на суму 3400 грн. 

 

Ст. 159 КУпАП. Порушення правил торгівлі на ринках: 
 



За 9 міс. 2019 року  Розглянуто 22 справи, що на 48% менше за 
звітний період 2018 року (42 справи), з них: 22 порушника 

оштрафовано на загальну суму 1020 грн.  

 
Ст. 175-1 КУпАП. Куріння тютюнових виробів у заборонених 

місцях: 
 

Розглянуто 1 справу та порушника оштрафовано на загальну суму 

170 грн.  
 

Ст. 182 КУпАП. Порушення тиші: 

 
Розглянуто 4 справи, з них 4 – оштрафовано на суму 850 грн. 

          

Ст. 212-1 КУаП. Повідомлення неправдивих відомостей 
державним органам реєстрації актів цивільного стану та 

несвоєчасна реєстрація народження дитини: 

Розглянуто 4 справи, порушників оштрафовано на загальну суму 68 
грн. 

 

 

Більшу кількість протоколів складено представниками МК 

ВЖРЕП № 7, МКП «Бердичівводоканал» та КП 

«Бердичівтеплоенерго». (цифри представлені в таблиці). 

(слайд №4,5) 

 

Відповідно до ст. 276 КУпАП адміністративними комісіями 

справи про адміністративні правопорушення розглядаються за 

місцем проживання порушника. 13 адміністративних протоколів 

надійшли з інших міст: Києва – 4 протоколи, Житомира – 6 

протоколів, Калинівки – 1 протокол, Луцька -1 протокол, Ірпеня -1 

протокол.    



За 9 місяців 2019 року представниками комунальних 

підприємств м. Бердичева видано 12 884 попереджень громадянам 

про наявність адміністративного правопорушення, а саме: 

КП «Бердичівтеплоенерго» - 4578 попереджень; 

МК ВЖРЕП №7 – 3950 попереджень; 

МКП «Бердичівводоканал» - 4356 попереджень. 

(слайд №6) 

 

В той самий час практично не використовують можливість 

впливу представники: ПП «Житлоремекс-2» (складено 4 

адмінпротоколи); голови правління ОСББ – складено 12 

адмінпротоколів, хоча в будинках ОСББ проживає більше 

половини жителів багатоповерхівок. 

Вкрай низький показник представників ТОВ «Полісся-

Екосфера» (18 протоколів), при тому що мають велику кількість 

боржників.   

За звітній період подано до суду про стягнення заборгованості 

за надання комунальні послуги громадянам бердичівськими 

комунальними підприємствами: 

КП «Бердичівтеплоенерго» - 95 справ на суму 2 299 079, 83 грн.; 

МК ВЖРЕП №7 – 24 справи на суму 132 955 грн.; 

МКП «Бердичівводоканал» - 18 справ на суму 178 005, 02 грн. 

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 (із змінами і 

доповненнями); 

Були випадки, коли  

- зміст попередження, виданий особами, уповноваженими 

виконавчим комітетом на складання адмінпротоколів не відповідав 

змісту адмінпротоколу;  

або: 

- договір, укладений з підприємством вступав в дію до дати 

складеного адміністративного протоколу. 

Також, викликає ряд зауважень саме оформлення і якість 

матеріалів, необхідних для складання адмінпротоколів. З цією 

метою з міського бюджету виділено кошти та придбано 2 сучасні 

фотоапарати з можливою відеозйомкою та кольоровий принтер для 

отримання якісних матеріалів та долучення їх до справ. 

Проводяться роз’яснювальні роботи з боржниками, борг яких 

накопичується з другого місяця не оплати, так, як боржник 

спроможний сплатити меншу суму боргу та не збільшувати її в 

подальшому.  

Як правило, члени комісії йдуть назустріч людям, які 

насправді опинилися у скрутному становищі, даючи можливість 

укладати договори реструктуризації боргів, що дає можливість в 

подальшому отримати субсидії.  

Ефективність роботи адміністративної комісії багато в чому 

залежить від роботи Бердичівського міськрайонного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Житомирській області, до якого протягом 9 



місяців 2019 року направлено 581 справу. На даний час 

налагоджена співпраця з працівниками виконавчої служби, але на 

жаль, заборгованість не завжди вдається стягнути. 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті 

Бердичівської міської ради протягом 9 місяців 2019 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. 

(слайд №7) 

 


