
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л     № 03 

 

засідання виконкому Річківської сільської ради 

Жовківського району  Львівської області 

 

                                                             від  27 квітня 2016 року 

 

                          Рішення №09-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Річки 



ПЕРЕЛІК 

Рішень виконавчого комітету 

 

 

 

 

1. Присвоєння поштової адреси житловому будинку в с. Рата,                

вул. 22-го Січня, 28б. 

2. Про виведення із членів особистого селянського господарства. 

3. Про створення адміністративної комісії. 

4. Затвердження положення про адміністративну комісію. 

5. Затвердження зразків форм документів адміністративної комісії. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

         

 
         № 03                                                                           від 27 квітня 2016року                                                                                                                                                               

                                                                  Всього членів виконкому       -  8  чол. 

                                                                  Присутніх                                  -   7  чол. 

 

 

    Присутні члени виконкому: сільський голова                   Зінько Р.В. 

                                                     секретар виконкому             Смутняк О.В. 

                                                     члени виконкому                  Зивер В.М.                                                                                          

                                                                                                     Ткачишин А.І.                                                                                                        

                                                                                                     Копровський І.Я. 

                                                                                                     Задорожний Я.М. 

                                                                                                      Думич Т.В. 

 

                                        

                                                                                                       

                                         П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й : 

  

 

1.  Про надання поштової адреси житловому будинку с. Рата по                          

вул. 22-го Січня, 28б. 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В.  

2. Про виведення із членів особистого селянського господарства. 

 Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 
3. Про створення адміністративної комісії. 

                    Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

4. Про затвердження положення про адміністративну комісію. 

                    Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

5. Про затвердження зразків форм документів адміністративної комісії. 

                    Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

 

 

 

 
 

 

 

           Сільський голова                                                Р.В.Зінько 



СЛУХАЛИ : про надання поштової адреси житловому будинку в с. Рата. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на надання поштової адреси житловому 

будинку в с. Рата по вул. 22-го Січня,28б, Жовківського р-ну, Львівської обл. 

 

                                        Рішення № 09/додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про виведення із членів особистого селянського господарства – 

Бобик Наталію Ярославівну. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: вивести із членів особистого селянського господарства – 

Чабан Олену Федорівну. 

 

                                        Рішення № 10/додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про створення адміністративної комісії. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: створити адміністративну комісію. 

 

                                        Рішення № 11/додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про затвердження положення про адміністративну комісію. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: затвердити положення про адміністративну комісію. 

                                        Рішення № 12/додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про затвердження зразків форм документів адміністративної 

комісії. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: затвердити зразки форм документів адміністративної 

комісії. 

 

                                        Рішення № 13/додається/ 

 

 

 

 

                                         



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  27 квітня 2016 року                                              № 09 

              с. Річки 

    Про присвоєння поштової адреси  

житлового будинку в с. Рата. 

 

    Розглянувши заяву гр. Плесак Марії Тадеушівни, про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку в с. Рата, Жовківського району Львівської 

області, керуючись ст. 30 п. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Присвоїти житловому будинку в с. Рата поштову адресу:  

Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул.22-го Січня, 28б. 

 

 

2. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської 

ради. 

      

   

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  21 вересня 2015 року                                              № 22 

              с. Річки 

   Про виведення із членів особистого  

селянського господарства. 

 

Розглянувши заяву гр. Яреми Іванни Іванівни, жительки с. Річки про 

виведення із членів особистого селянського господарства невістки Яреми 

Христини Ярославівни, у зв’язку з тим, що вона немає у власності та 

користуванні земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства та керуючись ст. 40 Закону України     «Про місцеве 

самоврядування  України» та ст.ст. 1,3,11 Закону України         «Про особисте 

селянське господарство», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Вивести із членів особистого селянського господарства -                    

Ярему Христину Ярославівну. 

 

2. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської 

ради. 

 

3. Секретарю сільської ради внести зміни в погосподарській книзі. 

      

    

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови                                                      О.В. Смутняк 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  27 квітня 2016 року                                              № 11 

              с. Річки 

   Про створення адміністративної комісії. 

 

Керуючись ст. 38 ч. б п. 4 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Створити адміністративну комісію при Річківські сільські раді. 

 

2. Затвердити персональний склад адміністративної комісії: 

 

- Копровський В.Я. – голова комісії; 

- Гнідець Г.М. – секретар; 

- Рудий І.П. – заступник голови комісії; 

- Сайчук І.С. – член комісії; 

- Панечко М.С. – член комісії. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  27 квітня 2016 року                                              № 12 

              с. Річки 

   Про затвердження положення  

про адміністративну комісію. 

 

Керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити положення про адміністративну комісію при 

виконавчому комітеті Річківської сільської ради. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  27 квітня 2016 року                                              № 13 

              с. Річки 

   Про затвердження зразків форм  

документів адміністративної комісії. 

 

З метою забезпечення належної роботи з контролю за дотриманням 

вимог Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», виконавчий 

комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити зразок протоколу про адміністративні правопорушення 

згідно додатку 1. 

2. Затвердити зразок повідомлення адміністративної комісії про 

порушення згідно додатку 2. 

3. Затвердити зразок протоколу засідання адміністративної комісії 

згідно додатку 3. 

4. Затвердити зразок постанови  адміністративної комісії згідно 

додатку 4. 

5. Затвердити зразок повідомлення адміністративної комісії про 

накладання адміністративного стягнення у вигляді попередження 

згідно додатку 5. 

6. Затвердити зразок повідомлення адміністративної комісії про 

накладання адміністративного стягнення у вигляді штрафу згідно 

додатку 6. 

7. Затвердити зразок повідомлення адміністративної комісії до відділу 

державної виконавчої служби про стягнення у вигляді штрафу 

згідно додатку 7. 

8. Затвердити зразок повідомлення адміністративної комісії до місця 

роботи про стягнення у вигляді штрафу згідно додатку 8. 

9. Посадовим особам, яким надано повноваження на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення у своїй роботі 

дотримуватися документів встановленого зразка зазначених у п.1 

даного рішення. 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 



Положення про адміністративну комісію, затверджене рішенням виконавчого комітету 

Річківської сільської ради від 27 квітня 2016 року №12 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ КОМІСІЮ ПРИ ВОКОНАВЧОМУ 

КОМІТЕТІ РІЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1 адміністративна комісія при виконавчому комітеті Річківської сільської ради Львівської 

області є колегіальним органом, який утворюється і діє відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

інших законодавчих і підзаконних актів та цього Положення. 

1.2 Діяльність адміністративної комісії ґрунтується на принципах законності, охорони інтересів 

особи та держави, гласності, публічності, самостійності і незалежності у прийнятті рішень, 

рівності учасників адміністративної комісії перед законом. 

1.3 Адміністративні комісії забезпечують своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування 

обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством 

України,виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли 

вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, підвищення 

правової культури громадян, зміцнення законності. 

 

2. ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ ТА 

ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1 Завданням адміністративних комісій є розгляд справ про адміністративні 

правопорушення,підвищення правової культури громадян, а також запобігання вчиненню 

нових правопорушень. 

2.2 Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Річківської сільської ради утворюється 

виконавчим комітетом Річківської сільської ради Львівської області, який також затверджує її 

склад. 

2.3 Діловодство у справах, що розглядаються адміністративними комісіями, ведеться відповідно 

до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших нормативно-правових 

актів та цього Положення. 

2.4 Технічне обслуговування та матеріальне-технічне забезпечення адміністративної комісії 

покладається на виконавчий комітет Річківської сільської ради. 

2.5 Адміністративна комісія при виконанні покладених на неї повноважень користується 

штампом і печаткою виконавчого комітету Річківської сільської ради Львівської області. 

2.6 Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, що проводяться не менше двох разів 

на місяць, у разі надходження протоколів про адміністративні правопорушення. 

2.7 Засідання адміністративної комісії правомочним при наявності не менш, як половини 

загального складу комісії. 

 

3. ПІДВІДОМЧІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ 

 
3.1 Адміністративні комісії розглядають справи про адміністративні правопорушення відповідно 

до підвідомчості розгляду справ за Кодексом України  про адміністративні правопорушення. 

3.2 Адміністративна комісія розглядає адміністративні справи у відношенні громадян, місце 

проживання яких зареєстровано на території Річківської сільської ради крім випадків, 

передбачених Законом. 

 

4. СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ 

 
4.1 Адміністративна комісія діє у складі голови комісії, заступника голови, відповідального 

секретаря та членів комісії. До складу комісії можуть входити депутати Річківської сільської ради, 

представників громадських організацій та трудових колективів.  

             До складу адміністративної комісії не можуть входити представники державних органів,    

              службові особи яких мають право складати протоколи про адміністративні     

              правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати. 

           4.2  Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності заступник голови: 

             1)керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію     

              завдання; 

            2)головує на засіданнях комісії; 

             3) забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають 



Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його 

прохання. Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови 

видається в руки про це робиться відповідна відмітка у справі. 

      6.14 Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено 

прокурором у випадках, передбачених законодавством, особою, щодо якої її винесено, а 

також потерпілим. 

      6.15  Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено 

шляхом подачі скарги до виконавчого комітету Річківської сільської ради Львівської 

області чи до відповідного суду  у строки та в порядку, визначеному законодавством. 

     6.16 Постанова адміністративної комісії у справі про адміністративне правопорушення 

набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови, за винятком 

постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу та інших 

випадків, передбачених законодавством. 

     6.17 Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для 

виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, 

організаціями, посадовими особами і громадянами. 

     6.18 Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з 

моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України. 

При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення вона підлягає 

виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов про 

застосування заходу стягнення у вигляді попередження. 

Постанова про стягнення звертається до виконання адміністративною комісією при 

виконавчому комітеті Річківської сільської ради. 

     6.19 Штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як через п’ятнадцять днів з 

дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої 

постанови – не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення 

скарги без задоволення. 

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти 

років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф  стягується з батьків або осіб, 

які їх замінюють. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, 

вноситься порушником в установу банку України. 

      6.20 У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною 

першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для 

примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання 

порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому 

законом. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                               Р.В.Зінько 

Річківської сільської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

від 27.04.2016 року №13 

 

 

Львівська область Жовківський район 

Виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

 

    Про адміністративне правопорушення на гр.__________________________ 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання) 

 

складений «______»____________20___р. 

 

Я,________________________________________________________________               
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

склав цей протокол про те, що гр.____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_________________________________________________________________ 
(дата, місце та суть правопорушення) 

__________________________________________________________________ 

скоїв правопорушення, передбачене ч.____ст._____КУпАП, чим заподіяв 

матеріальну шкоду _________________________________________________ 
(характер та розмір заподіяної шкоди) 

__________________________________________________________________  

 

Свідки правопорушення: 

1. ____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, підпис) 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

Потерпілі: 

1. ____________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, підпис) 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

Про права і обов’язки правопорушнику роз’яснено. 

Пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Підпис правопорушника________________ 

Підпис особи, що склала протокол_______________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому 

від 27.04.2016 року №13 

 

 

Львівська область Жовківський район 

Виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

 

            АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ 

 

    при виконавчому комітеті Річківської сільської ради  

«______»____________20___р. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановний ________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Вам необхідно з’явитися на засідання адміністративної комісії у виконавчий 

комітет Річківської сільської ради за адресою с. Річки                       вул. 

Шевченка, 16 «______» __________ 20____р. о ______год. для розгляду 

справи про_________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
( адміністративне правопорушення). 

 

Явка обов’язкова. 

 

 

Секретар адміністративної комісії  ______________       __________________         
                                                                      (підпис)                                           (прізвище, ініціали) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконкому 

від 27.04.2016 року №13 

 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області 

 

  «______»____________20___р.                                    с. Річки 

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Річківської сільської ради 

в складі головуючого____________________________________________ 

членів_____________________________________________________________    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

відповідального секретаря ___________________________________________ 

розглянула справу на гр. ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, домашня адреса, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
місце роботи, зміст справи) 

Відомості про осіб, які беруть участь у справі___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Пояснення осіб, які беруть участь у справі _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

  Громадянину (ці) __________________________________________________    

було оголошено прийняту постанову і роз’яснено порядок і строки її 

оскарження відповідно до ст.ст. 288,289 КУпАП.(додається). 

 

Голова комісії 

 

Відповідальний секретар комісії 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 4 



до рішення виконкому 

від 27.04.2016 року №13 

 

 

Львівська область Жовківський район 

Виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

ПОСТАНОВА 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Річківської сільської ради  

 

  «______»____________20___р.                                    с. Річки 

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Річківської сільської ради 

в складі головуючого____________________________________________ 

членів_____________________________________________________________    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

відповідального секретаря ___________________________________________ 

Розглянуто протокол на гр. ____________________________     _______р.н.    
(прізвище, ім’я, по батькові)      

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(де народився) 

який (яка) проживає ________________________________________________ 
(домашня адреса) 

працює____________________________________________________________ 
(місце роботи) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код) 

ВСТАНОВИЛА 

що гр.____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(суть правопорушення) 

На підставі викладеного та керуючись ч. _____ст._____ КУпАП, 

ПОСТАНОВИЛА на гр. ________________________________ накласти 

адміністративне стягнення ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(вид стягнення; розмір штрафу літерами) 

 

Штраф повинен бути внесений до «___»________20___р. на рахунок 

№___________ сільської ради у відділенні банку________________________ 

_________________________________________________________________ 
(назва банку і його реквізити: розрахунковий рахунок, код, МФО) 



 

    Ця постанова може бути оскаржена в виконавчий комітет відповідної ради 

або в місцевий суд у десятиденний термін з дня винесення постанови. 

 

 

Голова комісії 

 Відповідальний секретар комісії 

 

 

 

Закінчення додатка 4 

РОЗПИСКА 

 

     Постанова адміністративної комісії при виконавчому комітеті Річківської 

сільської ради  Жовківського району №_____  від «____»__________20___р. 

про накладення штрафу на гр. ______________________________________ в 

сумі ________________грн. мною одержана 

         «_____»_______________20_____р. 

   Термін оплати і порядок оскарження мені роз’яснено. 

 

Підпис ________ 

 

 

       Копію постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Річківської сільської ради Жовківського району №_____ від 

«___»_________20_____р. про накладення штрафу відправленого поштою 

особі, щодо якої її винесено. Порядок оскарження роз’яснено. 

 

 

 

Підпис відповідального секретаря 

 адміністративної комісії                              __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 5 

до рішення виконкому 

від 27.04.2016 року №13 



 

 

Львівська область Жовківський район 

Виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ 

при виконавчому комітеті Річківської сільської ради 

 

від   «______»____________20___р.                                    с. Річки 

 

гр._____________________________________________________________    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

    Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Річківської сільської 

ради надсилає Вам постанову № ______ від «____»__________20_____р. про 

накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження , згідно з 

ч.__ст.____ КУпАП. 

  При повторному вчиненні протягом року однорідного адміністративного 

правопорушення до Вас застосоване більш суворе адміністративне стягнення. 

 

 

 

 

Відповідальний секретар комісії  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 6 

до рішення виконкому 

від 27.04.2016 року №13 

 



 

Львівська область Жовківський район 

Виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ 

при виконавчому комітеті Річківської сільської ради 

 

від   «______»____________20___р.                                    с. Річки 

 

гр._____________________________________________________________    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Річківської сільської ради 

надсилає Вам постанову № ______ від «____»__________20_____р. про 

стягнення штрафу в розмірі ______грн. згідно з ч.____ст.____КУпАП. Штраф 

повинен бути внесений до «____»__________20____р. на рахунок 

№______________ сільської ради  у відділення банку ___________________ 

_________________________________________________________________ 
(назва банку і його реквізити:розрахунковий  рахунок, код, МФО) 

  

 При несплаті штрафу згідно з чинним законодавством дане стягнення буде 

проведено в примусовому порядку. 

 

 

 

 

Відповідальний секретар комісії  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 7 

до рішення виконкому 

від 27.04.2016 року №13 

 



 

Львівська область Жовківський район 

Виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ 

при виконавчому комітеті Річківської сільської ради 

 

від   «______»____________20___р.                                    с. Річки 

 

Начальнику Жовківського районного  

(міського, міськрайонного) відділу  

державної виконавчої служби 

 ____________________ 

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Річківської сільської ради 

надсилає Вам постанову № ______ від «____»__________20_____р. про 

стягнення штрафу з гр.. ____________________________, жителя 

__________________________________ згідно з ч.____ст.____КУпАП.  

 

 

 

 

Відповідальний секретар комісії  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 8 

до рішення виконкому 

від 27.04.2016 року №13 

 



 

Львівська область Жовківський район 

Виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ 

при виконавчому комітеті Річківської сільської ради 

 

від   «______»____________20___р.                                    с. Річки 

 

Директору (керівнику)____________________ 

_______________________________________ 

Головному бухгалтеру____________________ 

_______________________________________ 

 

   Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Річківської сільської 

ради надсилає Вам постанову № ______ від «____»__________20_____р. про 

стягнення штрафу з заробітної плати  гр.. ____________________________, 

жителя __________________________________, який (яка) не сплатив (ла) 

добровільно  згідно з ч.____ст.____КУпАП.  

 

Голова комісії_____________________________________________ 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
( відрізний талон відправляється адресату) 

 

 

Голові адміністративної комісії при виконавчому комітеті Річківської 

сільської ради  _____________________________________________________ 

Штраф в сумі ________грн. з гр.. _____________________________________, 

жителя_______________________ знято і перераховано на рахунок 

№_______________ сільської ради у відділенні банку 

________________________________________________________________ 
(назва банку і його реквізити; розрахунковий рахунок, код, МФО) 

 

 
 

Директор (керівник) _____________ 
                                                                            (підпис) 

Головний бухгалтер _____________ 
                                                                               (підпис) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


