
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про заяву на постанову 

адміністративної комісії 

 

Відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статей 287, 288, 289, 293  КУпАП, беручи до уваги заяву Галас Наталії 

Валентинівни 17.10.2019 року  № Г-2769 на постанову адміністративної комісії, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Залишити постанову адміністративної комісії 07.10.2019 року № 527/19 

відносно Галас Н.В. без змін, а заяву без задоволення. 

2. Повідомити Галас Н.В. про прийняте рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Супровідна 

 

07.10.2019 року адміністративною комісією виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради  винесено постанову № 527/19 про притягнення 

Галас Н.В. до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення передбаченого ст. 152 КУпАП за те, що 22.08.2019 року  

близько 21.30 години гр. Галас Н.В. спалювала опале листя у дворі будинку № 

15 по вул. Л. Українки, чим було порушено Правила благоустрою м. Ужгород. 

На дану постанову надійшла заява Галас Н.В., в якій вона просить 

скасувати  постанову адміністративної комісії про накладення на неї 

адміністративного стягнення та винести справу на повторний розгляд 

адміністративної комісії виконавчого комітету Ужгородської міської ради.   

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи 

про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено 

адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи 

підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що 

пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є 

підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на 

розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші 

обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

Згідно з приписами ст. 293. КУпАП  орган (посадова особа) при розгляді 

скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє 

законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких 

рішень:  залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;  скасовує 

постанову і надсилає справу на новий розгляд; скасовує постанову і закриває 

справу; змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про 

відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб 

стягнення не було посилено. 

Комісією при розгляді матеріалів адміністративної справи № 092028 від 

22.08.2019 року відносно Галас Н.В. 01.07.1968 р.н. за ознаками 

правопорушення передбаченого ст. 152 КУпАП, було вивчено всі матеріали 

справи та комісійно вирішено накласти стягнення  у вигляді штрафу в розмірі 

1360 грн. 

Отже, враховуючи вищенаведене, даним проектом рішення пропонується 

залишити постанову адміністративної комісії 07.10.2019 року № 527/19 

відносно Галас Н.В. без змін, а заяву без задоволення. Про прийняте рішення 

буде повідомлено Галас Н.В. 

 

 

 

Секретар 

адміністративної комісії                                            Максим ЄВДОКИМЕНКО 


