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Про накладення адміністративного
стягнення
Розглянувши матеріали про адміністративне правопорушення від
24 лютого 2017 року щодо притягнення до адміністративної відповідальності
гр. ***, *** року народження, яка проживає за адресою: м.Кропивницький,
просп. ***, реєстраційний номер облікової картки платника податку
(ідентифікаційний код) ***, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
встановив наступне.
Статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі
— КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність за проживання
громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта
громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також
проживання громадян без реєстрації місця проживання, що тягне за собою
попередження. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою
цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Гр. *** проживала без реєстрації місця проживання. Її було визнано
винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною
1 ст. 197 КУпАП, та накладено адміністративне стягнення у вигляді
попередження за постановою від 05 серпня 2016 року № 1531.
В подальшому гр.*** проживала без реєстрації місця проживання, чим
повторно протягом року з 05 серпня 2016 року вчинила адміністративне
правопорушення, що передбачене частиною 1 ст. 197 КУпАП, відповідальність
за яке настає за ч.2 ст. 197 КУпАП. Начальником відділу реєстрації місця
проживання
особи
Кіровоградської
міської ради
Струк
К.А.
складено протокол від 24 лютого 2017 року № 000005.
Дослідивши матеріали справи, керуючись ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 283 КУпАП, виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради

2

В И Р І Ш И В:
1. Визнати гр. *** винною у скоєнні адміністративного правопорушення,
передбаченого частиною 2 ст. 197 КУпАП, та накласти адміністративне
стягнення у вигляді штрафу у розмірі 34 грн.
Згідно зі статтею 285 КУпАП, постанова оголошується негайно після
закінчення розгляду справи.
2. Відповідно до ст. 299 КУпАП, постанова про накладення
адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо
інше не встановлено КУпАП та іншими законами України. При оскарженні
постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню
після залишення скарги без задоволення.
3. Штраф повинен бути внесений через установу банку України протягом
15 днів з дня вручення постанови на рахунок 31419542700002 в ГУДКСУ у
Кіровоградській обл., код ОКПО 38037409 МФО 823016 по коду бюджетної
класифікації 21081100. Отримувач коштів — УК у м.Кропивницькому.
4. З метою запобігання подвійному стягненню штрафу гр. ***
рекомендувати надати квитанцію про сплату до кабінету № 120
(м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна, буд. 41).
5. Дана постанова набирає законної сили після закінчення строку
оскарження і може бути оскаржена до Кіровоградської міської ради або до суду в
10-денний термін з дня її винесення.
Своєчасно несплачений штраф відповідно до ст. 307 КУпАП буде
примусово стягнутий в подвійному розмірі у порядку, встановленому
законодавством.

Міський голова
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