
 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 травня  2020  року                 Баштанка                                             №59     

Про накладення адміністративного стягнення 

за  статтями  197,  198  Кодексу України  про 

адміністративні  правопорушення  
  

        Керуючись статтею 37-1, підпунктом 4 пункту б частини першої статті 
38, пунктом 2 частини другої статті 52, частиною шостою  статті   59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг» від 12 грудня 2015 № 888, статтями 197,198 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглянувши 
протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 
197,198 КУпАП,   надані  відділом державної реєстрації виконавчого 
комітету Баштанської міської ради, Новоєгорівським, Явкинським, 
Новосергіївським, Новоіванівським територіальними органами 
виконавчого комітету Баштанської міської ради, виконавчий комітет 
Баштанської міської ради  
 

ВИРІШИВ:  
 

1. На громадянку Особа 1, ХХХХ року народження, зареєстровану в селі 
Новоіванівка Баштанського району по вулиці ХХХХ, накласти 
адміністративне стягнення у вигляді попередження за ч.1 ст. 197 КУпАП. 

2. На громадянку Особа 2, ХХХХ року народження, зареєстровану в селі 
Явкине Баштанського району по вулиці ХХХХ, накласти адміністративне 
стягнення у вигляді попередження за ч.1 ст. 197 КУпАП. 

3. На громадянку Особа 3, ХХХХ року народження, зареєстровану в селі 
Новосергіївка Баштанського району по вулиці ХХХХ,  накласти 
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51,00 грн, за ст.198  
КУпАП. 

4. На громадянина Особа 4, ХХХХ року народження, зареєстрованого в 
місті Баштанка  Баштанського району по вулиці ХХХХ,  накласти 
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51,00 грн., за ст.198  
КУпАП. 



5. На громадянку Особа 5, ХХХХ року народження, зареєстровану в с. 
Явкине Баштанського району по вулиці ХХХХ, накласти адміністративне 
стягнення у вигляді попередження за ч.1 ст. 197 КУпАП. 

6. На громадянина Особа 6, ХХХХ року народження, зареєстрованого в 
селі Новоєгорівка Баштанського району по вулиці ХХХХ, накласти 
адміністративне стягнення у вигляді попередження за ч.1 ст. 197 КУпАП. 

7. Начальнику  відділу державної реєстрації виконавчого комітету 
Баштанської міської ради та т.в.о. старости Новосергіївського 
територіального органу виконавчого комітету Баштанської міської ради у 
місячний термін проінформувати виконавчий комітет міської ради про 
надходження коштів від штрафів, накладених даним рішенням, до міського 
бюджету. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконавчого комітету міської ради Кононенко Л.А. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                                  Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 

 


