
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 
 

від                2016. №       м. Ужгород 
 
 
Про скаргу на постанову 
адміністративної комісії 
 
 
 
 Розглянувши скаргу Пилипенка О.І.  27.04.2016 року на постанову 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради 19.04.2016 
року по справі № 271/16 та керуючись статтею 38 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", статтями 287, 288, 289, ст.293  КУпАП, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 
 

1. Залишити постанову адміністративної комісії 19.04.2016 року № 
271/16 без змін а скаргу Пилипенка О.І. без задоволення. 

2. Про прийняте рішення повідомити Пилипенка О.І. 
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 
 
 
 
Міський голова             Б. Андріїв  



                                         Супровідна  
 
 19.04.2016 року адміністративною комісію виконавчого комітету 
винесено постанову відносно Пилипенка О.І. за вчинення ним 
адміністративного правопорушення передбаченого ст. 152 КУпАП за те, що 
він (управляючий складом "Делівері")розмістив рекламну конструкцію на 
паркані по вул. Краснодонців без відповідних дозвільних документів, що є 
порушенням правил благоустрою м. Ужгорода.  

27.04.2016 року надійшла скарга Пилипенка О.І. № П-02884/06-06 на 
постанову у справі про адміністративне правопорушення від 19.04.2016 року 
№ 271/16 про скасування  постанови. 

Даним проектом рішення пропонуємо залишити постанову без змін а 
скаргу без задоволення, оскільки дана постанова є законною, винесеною 
відповідно до вимог КУпАП. 
 Статтею 268 КУпАП передбачено, що справа  про 
адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, 
яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час 
відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, 
коли є дані про своєчасне її сповіщення  про місце і час розгляду  справи 
і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. 
Підтвердженням того, що Пилипенко О.І. був належним чином повідомлений 
про розгляд матеріалів адміністративної справи відносно нього, є список 
рекомендованої кореспонденції (виклики на засідання адміністративної 
комісії на 19.04.2016 року).  
           Факт незаконного встановлення рекламної конструкції "банеру" гр. 
Пилипенком О.І. на паркані по вул. Краснодонців був зафіксований 
спеціалістами відділу муніципальної поліції та правопорядку, про що було 
складено відповідний протокол про адміністративне  правопорушення 
06.04.2016 року № 2426. 
 Отже, враховуючи вищенаведене, пропонуємо даним проектом 
рішення   залишити постанову адміністративної комісії 19.04.2016 року № 
271/16 відносно Пилипенка О.І. без змін а скаргу без задоволення. 
 
 
 
Начальник управління  
правового забезпечення             О. Жулінська  
 


