
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про відмову у поновленні строку на оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення та залишення скарги без розгляду  

 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради розглянувши матеріали 

скарги гр. Мартинуззі Віктора Костянтиновича на постанову адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради від 09.05.2022 

встановив:  

28.06.2022 до виконавчого комітету Мукачівської міської ради надійшла 

скарга гр. Мартинуззі Віктора Костянтиновича від 23.05.2022, в якій скаржник 

просить: 1) поновити строк на оскарження оспорюваної постанови у зв’язку із 

пропуском його з поважних причин (отримання копії постанови поштовим 

відправленням); 2) скасувати постанову адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Мукачівської міської ради від 09.05.2022 у зв’язку із 

відсутністю в діях Мартинуззі В.К. ознак адміністративного правопорушення; 

3) закрити провадження у даній справі. 

В обґрунтування підстав у поновленні строку на оскарження оспорюваної 

постанови скаржник зазначив, що отримав копію постанови рекомендованим 

поштовим відправленням № 8960011932765 - 17.05.2022. 

Положеннями ст. 289 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення встановлено, що скаргу на постанову по справі про 

адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня 

винесення постанови.  

Водночас, у разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей 

строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено 

органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. 

Скаржник, як на підставу поважності пропущення встановленого ст. 289 

Кодексу України про адміністративні правопорушення строку, посилається на 

отримання ним тексту оскаржуваної постанови 17.05.2022. Інших підстав для 

поновлення строку скаржником не зазначається. 

Між тим, з матеріалів справи про адміністративне правопорушення 

вбачається, що гр. Мартинуззі Віктор Костянтинович отримав копію 

оскаржуваної постанови 11.05.2022 наручно, в чому особисто розписався на 

супровідному листі адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради №170/0/160-22/04-07 від 09.05.2022.  

Відтак, зважаючи на дату отримання скаржником повного тексту 

постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті Мукачівської 

міської ради, вказана скаржником підстава неподання скарги у встановлені 

Кодексом України про адміністративні правопорушення строки не є поважною 
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для поновлення такого строку, який, як стверджується матеріалами справи, 

пропущений з необ’єктивних на те підстав. 

Виходячи з наведеного, виконавчий комітет Мукачівської міської ради не 

вбачає наявності поважних причин, через які скаржник звернувся до 

правомочного органу зі скаргою 28.06.2022. У зв’язку з цим, підстави для 

поновлення строку для подання скарги відсутні. 

З огляду на вищевикладене, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 288, ст. 289, ст. 292, 

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

ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

1. Відмовити Мартинуззі Віктору Костянтиновичу у поновленні строку на 

оскарження постанови адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради №40/0/161-22/04-06 від 09.05.2022. 

2. Скаргу Мартинуззі Віктора Костянтиновича на постанову 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 

№40/0/161-22/04-06 від 09.05.2022 залишити без розгляду. 

3. Копію рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

направити громадянину Мартинуззі Віктора Костянтиновича. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


