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Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 31 серпня 2016 року № 376     
 

Про розгляд скарги гр. Дерія О.М. на  
постанову адміністративної комісії  
при виконавчому комітеті Чортківської 
міської ради від 17.08.2016 року № 28 
 

 

До виконавчого комітету Чортківської міської ради надійшла скарга від 

гр. Дерія Олега Мирославовича на постанову, винесену адміністративною 

комісією при виконавчому комітеті Чортківської міської ради від 17.08.2016 

року № 28, про притягнення до адміністративної відповідальності гр. Дерія 

Олега Мирославовича за порушення ст. 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, а саме 04.08.2016 року працівником 

муніципальної дружини Стелігою Андрієм Романовичем при обстеженні      

вул. Подільської в м. Чорткові було виявлено, що наймані працівники              

гр. Дерія Олега Ігоровича здійснювали розклейку оголошень (на стовпах, 

автобусних зупинках) – «РОБОТА», «Вікналанд», чим порушено пункт 9 

частини 2.4 розділу 2 правил благоустрою м. Чорткова. 

Гр. Дерій Олег Мирославович у своїй скарзі зазначив, що не 

погоджується з постановою про притягнення до відповідальності, тому що не 

давав вказівки клеїти оголошення в недозволених місцях та не може 

відповідати за дії інших осіб, а тому з постановою від 17.08.2016 року № 28, 

винесеною адміністративною комісією при виконавчому комітеті Чортківської 

міської ради, не погоджується та просить її скасувати, а справу закрити. 

10.08.2016 року на розгляд адміністративної комісії надійшов протокол, 

складений працівником муніципальної дружини при виконавчому комітеті 

Чортківської міської ради Стелігою А.Р., про адміністративне правопорушення 

на гр. Дерія О.М. за ст. 152 КУпАП, а саме при обстеженні вул. Подільської в 

м. Чорткові було виявлено, що наймані працівники гр. Дерія Олега Ігоровича 

здійснювали розклейку оголошень (на стовпах, автобусних зупинках) – 

«РОБОТА», «Вікналанд», чим порушено пункт 9 частини 2.4 розділу 2 правил 



благоустрою м. Чорткова. Даний факт підтверджений фотоматеріалами, 

долученими до протоколу на 3 аркушах. 

10.08.2016 року адміністративною комісією було надіслано повідомлення 

гр. Дерію О.М. про час та місце проведення засідання комісії за № 86. Окрім 

цього відомості про час та місця засідання містяться в самому протоколі про 

адміністративне правопорушення, але від підпису гр. Дерій О.М. відмовився, 

що засвідчено підписами двох свідків. 

17.08.2016 року відбулося засідання адмінкомісії, на якому був 

розглянутий протокол № 18 від 04.08.2016 року, складений працівником 

муніципальної дружини Чортківської міської ради на гр. Дерія О.М. про 

притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення ст. 152 

КУпАП України, на основі якого адмінкомісією була винесена постанова № 28, 

згідно якої гр. Дерія О.М. було притягнено до адміністративної 

відповідальності у вигляді мінімального розміру штрафу, що передбачається    

ст. 152 КУпАП, в сумі 850 грн. 00 коп.  

На засідання адміністративної комісії гр. Дерій О.М. з`явився, повідомив, 

що усі необхідні пояснення по даній справі він надав у письмовому вигляді у 

протоколі про адміністративні правопорушення, додатково зазначив про те, що 

він не в змозі контролювати осіб, яким дає вказівку проводити розклейку 

оголошень.  

17.08.2016 року адмінкомісією на ім’я гр. Дерія О.М. було надіслано 

копію постанови від 17.08.2016 року № 28, що підтверджується супровідним 

листом за №  87.  

Враховуючи вищевикладене, гр. Дерієм О.М. не обґрунтовано причини 

недостатньої поінформованості найманих ним працівників стосовно місць, в 

яких розклейка дозволяється та є законною, а тому, керуючись п.1 ч.1 ст. 293 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, п. б ч. 1, п. б ч. 4 ст. 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

Чортківської міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Чортківської міської ради від 17.08.2016 року № 28 залишити без змін, а 

скаргу без задоволення. 

 

2. Копію даного рішення направити заявнику. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову адмінкомісії 

– Недокуса О.З. 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 

 

 

 


