
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.02.2019     Ужгород                    № 53 

 

Про надання повноважень на розгляд 

справ про адміністративні  

правопорушення  

 

 

1. Уповноважити посадових осіб відділу контролю з паркування 

управління муніципальної варти Ужгородської міської ради: 

Пугачова Володимира Олександровича, Сідуна Івана Івановича, Готру Віталія 

Івановича, Мотичку Юрія Васильовича розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені частинами 1, 3 статті 122, та частинами 1, 2 статті 

152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині 

порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів у 

межах м. Ужгород, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису) та 

здійснювати тимчасове затримання транспортних засобів у порядку, 

передбаченому статтею 265-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  

2. Затвердити бланки:  

- Повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності; 

- Постанова по справі про адміністративне правопорушення 

(додаються). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 



 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про притягнення до адміністративної відповідальності  

УВ №________________ 

 
«_____»__________ 20____________ р.                            м. Ужгород 
                                                                                                                                                                                                          

Я, Інспектор з паркування, управління муніципальної варти  Ужгородської міської ради -  
( інспектор з паркування,  прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову) 

_________________________________________________________________________________________________________,   
Технічний засіб, яким здійснено фото 
(відеозапис):_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення:  
Марка________________________________,   модель__________________________________, Номерний  знак_________________________. 
 
Дата, час і місце вчинення правопорушення:    _______/________/____________________ року, __________ год, _______ __хв., 

 за адресою:____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

чим скоїв(ла) адміністративне правопорушення передбачене частиною _____________статті __________ КУпАП. 
 

 Керуючись статтями 279-1-279-4 КУпАП, 
 

ПОСТАНОВИВ: 
 

        Визнати винним (ою) особу, визначену в статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частино____________статті ____________________ 
КУпАП, накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі: 
__________________________________________________________________________________________________________________________, які 

(сума штрафу зазначається цифрами та словами) 
перераховуються до місцевого бюджету за реквізитами:  

Стягувач: Держава. 

Отримувач: УКу. м.Ужгород/м. Ужгород/21081100, Код отримувача (ЄДРПОУ) – 38015610 

Банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), Код банку (МФО) – 899998, Номер рахунку – 

31415542007002.  

Порядок сплати штрафу. Порядок звільнення від адміністративної відповідальності. Права особи яка 
притягується до адміністративної відповідальності. 
        У разі сплати відповідальною особою, зазначеною у частині першій статті 14-2 КУпАП, або 
громадянином (резидентом) України, який ввіз на територію України транспортний засіб, 
зареєстрований за межами України, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня 
набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення 
правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки 
(відеозапису), така постанова вважається виконаною. Постанова про накладення адміністративного 
стягнення за порушення зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі 
фотозйомки (відеозапису), також вважається виконаною у разі сплати штрафу за повідомленням про 
притягнення до адміністративної відповідальності, залишеним уповноваженою посадовою особою на 
місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного засобу, у тому числі шляхом сплати 50 
відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вчинення відповідного правопорушення. У 
разі несплати штрафу особами, зазначеними у частині першій цієї статті, протягом 30 днів з дня набрання 
законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сферах 
безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів така постанова підлягає примусовому 
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виконанню.  
       Відповідальна особа, зазначена у частині першій статті 14-2 цього Кодексу, або особа, яка ввезла 

транспортний засіб на територію України, звільняється від адміністративної відповідальності за 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, 
або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі 
фотозйомки (відеозапису), якщо протягом 20 календарних днів з дня вчинення відповідного 
правопорушення або з дня набрання постановою по справі про адміністративне правопорушення 
законної сили: 

ця особа надала документ, який підтверджує, що до моменту вчинення правопорушення 
транспортний засіб вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного 
використання іншими особами номерних знаків, що належать її транспортному засобу; 

особа, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення зазначеного правопорушення, 
звернулася особисто до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, із заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення та надання 

згоди на притягнення до адміністративної відповідальності, а також надала документ (квитанцію) про сплату 

відповідного штрафу. 

Відповідно до ч.1 ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення Особа, яка 

притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати 

пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною 

допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової 

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися 

послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по 

справі. 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. Особливості розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, 

зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), встановлюються статтями 279-1-279-4 цього Кодексу. 

Відповідно до ч.5 ст. 279-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення постанова про 

накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування 

транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), може виноситися без участі особи, 

яка притягається до адміністративної відповідальності. 

 

 
       Інспектор з паркування  _____________________________________________________________ 
                                                                                                   (підпис, ініціали, прізвище) 

Копію платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати  
до управління муніципальної варти міста Ужгородської міської ради на адресу: 88000, м. Ужгород, 
вул. Небесної Сотні, 4, або надіслати на електронну пошту:  varta@rada-uzhgorod.gov.ua    
Фото та/або відео даного правопорушення буде викладено на цьому сайті не пізніше наступного 
робочого дня.                                                                         

  
https://www.varta.rada-uzhgorod.gov.ua 

Ідентифікатор для доступу – логін та пороль  

 

 

 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -- - - - - - - -- - - -  

Квитанція 

Отримувач: УК у м.Ужгороді/м. Ужгород /21081100, Код отримувача (ЄДРПОУ) – 38015610 

Банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), Код банку (МФО) – 899998,  
Номер рахунку – 31415542007002 
Призначення платежу: оплата штрафу згідно повідомлення УВ №____________ від  ____ /____ /_________  року.  
Платник (Прізвище, ініціали.)_______________________________.   Сума платежу:_______________________ гривень. 
ДНЗ (державний номерний знак авто) __________________________________.  
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ПОСТАНОВА 

по справі про адміністративне правопорушення  

УВ №_______________ 

 
«_____»__________ 20________ р.                      м. Ужгород 
 

Я, Інспектор з паркування, управління муніципальної варти  Ужгородської міської ради  
( інспектор з паркування,  прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову) 

_________________________________________________________________________________________________________, розглянувши справу про адміністративне 
правопорушення відносно, 
Відомості про особу, стосовно якої 
розглядається справа 

 
 

                                                                                                                                                                     (прізвище, ім’я та по батькові) 

число, місяць і рік народження                                                                                                                  

місце проживання/перебування                                                                                                                                

 

Технічний засіб, яким здійснено фото або 
відеозапис:_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення:  
Марка________________________________,   модель__________________________________, Номерний  знак_________________________. 
 
Дата, час і місце вчинення правопорушення:    _____/______/__________ року, ________ год, _______ хв., 

 за адресою:____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

чим скоїв(ла) адміністративне правопорушення передбачене частиною _____________статті __________ КУпАП. 
 

 Керуючись статтями 279-1-279-4 КУпАП, 
ПОСТАНОВИВ: 

        Визнати винним (ою) __________________________________________________________________________________________________ 
 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частино____________статті ____________________ 
КУпАП, накласти на ___________________________________________________________________________________________________ 
на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі: 
__________________________________________________________________________________________________________________________, які 

(сума штрафу зазначається цифрами та словами) 
перераховуються до місцевого бюджету за реквізитами:  

Стягувач: Держава. 

Отримувач: УКу. м.Ужгород/м. Ужгород/21081100, Код отримувача (ЄДРПОУ) – 38015610 

Банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), Код банку (МФО) – 899998, Номер рахунку – 

31415542007002. 

  

Порядок сплати штрафу. Порядок звільнення від адміністративної відповідальності. Набрання постанови 
законної сили. Правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження.  
        У разі сплати відповідальною особою, зазначеною у частині першій статті 14-2 КУпАП, або 
громадянином (резидентом) України, який ввіз на територію України транспортний засіб, 
зареєстрований за межами України, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня 
набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення 
правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки 
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(відеозапису), така постанова вважається виконаною. Постанова про накладення адміністративного 
стягнення за порушення зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі 
фотозйомки (відеозапису), також вважається виконаною у разі сплати штрафу за повідомленням про 
притягнення до адміністративної відповідальності, залишеним уповноваженою посадовою особою на 
місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного засобу, у тому числі шляхом сплати 50 
відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вчинення відповідного правопорушення. У 
разі несплати штрафу особами, зазначеними у частині першій цієї статті, протягом 30 днів з дня набрання 
законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сферах 
безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів така постанова підлягає примусовому 
виконанню.  

Відповідальна особа, зазначена у частині першій статті 14-2 цього Кодексу, або особа, яка ввезла 
транспортний засіб на територію України, звільняється від адміністративної відповідальності за 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, 
або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі 
фотозйомки (відеозапису), якщо протягом 20 календарних днів з дня вчинення відповідного 
правопорушення або з дня набрання постановою по справі про адміністративне правопорушення 
законної сили: 

ця особа надала документ, який підтверджує, що до моменту вчинення правопорушення 
транспортний засіб вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного 
використання іншими особами номерних знаків, що належать її транспортному засобу; 

особа, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення зазначеного правопорушення, 
звернулася особисто до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про 
адміністративні правопорушення, із заявою про визнання зазначеного факту адміністративного 
правопорушення та надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності, а також надала 
документ (квитанцію) про сплату відповідного штрафу. 

Звертаємо увагу, що відповідно до положень статті 308 КУпАП у порядку примусового виконання 
постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника 
стягується подвійний розмір штрафу, визначений у відповідній статті цього Кодексу та зазначений у цій 
постанові та становить _________________________________________ грн. 

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили після її вручення особі або 
отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення 
поштового відправлення з позначкою про невручення. 

Постанова інспектора з паркування про накладення адміністративного стягнення (частини перша і 
третя статті 122, частини перша і друга статті 152-1 цього Кодексу) – може бути оскаржена в районний, 
районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного 
судочинства України, з урахуванням особливостей, визначених КУпАП, протягом десяти днів з дня 
набрання постановою законної сили. (стаття 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення). 

 
     Примірник постанови отримав  
 (дата отримання постанови та підпис правопорушника) 

       Інспектор з паркування  _____________________________________________________________ 
                                                                                                   (підпис, ініціали, прізвище) 

        Копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності надіслано рекомендованимм 
листом за вих. № ___________________________ від _________________ 20___ р. 
Копію платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати  
до управління муніципальної варти міста Ужгородської міської ради на адресу: 88000, м. Ужгород, 
вул. Небесної Сотні, 4, або надіслати на електронну пошту:  varta@rada-uzhgorod.gov.ua    
Фото та/або відео даного правопорушення буде викладено на цьому сайті не пізніше наступного 
робочого дня.   
 

https://www.varta.rada-uzhgorod.gov.ua 

Ідентифікатор для доступу – логін та пороль  

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -- - - - - - - -- - - -  

Квитанція 

Отримувач: УК у м.Ужгороді/м. Ужгород /21081100, Код отримувача (ЄДРПОУ) – 38015610 

Банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), Код банку (МФО) – 899998,  
Номер рахунку – 31415542007002 
Призначення платежу: оплата штрафу згідно повідомлення УВ №____________ від  ____ /____ /_________  
року.  Платник (Прізвище, ініціали.)_______________________________.   Сума платежу:_______________________ 
гривень. 
ДНЗ (державний номерний знак авто) __________________________________.  
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