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Головi КиiЪськоi MicbKoi державноi
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Кличку Вiталiю Володимировичу
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Щоdо сrшаmu шmрафiв за порушення
Правttо dоро.lrньо?о руху за рахунок кuян

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Вiталiю Володимировичу!

Звертаюсь до Вас вiдповiдно до статгi 13 Закону Украiни <dlpo статус депугатiв
мiсцевих рад)) та прошу у l0 денний сток розглянуги питання та надати вiдповiдь.

З 1 червня 2020 року дiс система автоматично'i фiксаuii порушень правил

дорожнього руху, а саме фiксачiя перевищення меж швидкiсного режиму.
Вiдповiдно до ст. 14-2 Кодексу УкраiЪи про алмiнiстративнi правопорушення,

адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi забезпечення безпеки
дороr{нього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, або за порушення правил
зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки
(вiдеозапису) (за допомогою технiчних засобiв, що дають змогу здiйснювати

фотозйомку або вiдеозапис та функuiонують згiдно iз законодавством про захист
iнформацii в iнформаuiйно-телекомунiкацiйних системах), несе вiдповiдальна особа -

фiзична особа або керiвник юридичноi особи, за якою заресстровано транспортний
засiб.

Так, вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi забезпечення безпеки

дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, стосовно автомобiлiв, якi
знаходяться на балансi Офiсу Презилента Украiни, BepxoBHoi Ради Украiни, Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни, Киiвськоi Micbкoi державно'i адмiнiстрацii, державних та
ком},нальних пiдприемств, нестиме керiвник вiдповiдноi установи.

Слiд звернуrи рагу на те, що Офiс Президента УкраiЪи, Верховна Рада Украiни,
Кабiнет MiHicTpiB Украiни, Киiвська MicbKa державна адмiнiстрацiя, державнi та

комунаJIънi пiдприемства угримуIоться з державного чи мiсцевого бюджету, який

зокрема формусться з коштiв платникiв податкiв, в тому числi грмадlн Украiни.

<24> червня 2020о.



Таким чином, водii службових автомобiлЬ, що обслуговують Киiвську MicbKy

державну адмiнiстрацiю та комунальнi пiдприсмства фактично не притягатимугься до
адмiнiстративноf вiдповiдальнiсть за порушення Правил дорожнього р}ху, а штрафи за
них сплач)ватим)лься за рахунок киян.

Враховуючи вищевикладене, прошу Вас:
l) налати обгрунтовану вiдповiдь, на залитання законностi та доцiльностi

витрачання бюджетних коштiв на оплату штрафiв за порушення Правил дорожнього

руху через недобросовiсне та хаJIатне виконання cBoix слукбових обов'язкiв водiями
КиiЪсько'i MicbKo'i державноi адмiнiстрацii та комральних пiдприсмств,

2) налати iнформаlr,iю, якi саме превентивнi заходи будугь застосовуватись (чи

застосов},ються) до водi[в КиiЪськоi MicbKof державноi адмiнiстрацii та ком)лtшьних
пiдприемств щодо недопущенIш ними пор}lлень Правил дорожнього руху, пi,ч час

користрання службовими транспортними засобами;
3) надати iнформачiю, якi саме стягнення булуrь засюсовуватись (чи

застосовуються) до водiiв КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii та комJдальних
пiдприемств за порушення ними Правил дорожнього р)rху, пiд час користування

службовими транспортними засобами;
4) налати iнформачiю пр кiлькiсть сплачених штрафiв за порушення водiями

Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii rT структурних пiлрозлiлiв та комунальних
пiдприсмств Правил дорожнього руху за 201 9 piK, та за перiод з 0l .06.2020;

5) налати iнформачiю про те за якими посадовими особами, стр}ктурними
пiдроздiлами Ки'iвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii та ком}нальними
пiдприемствами закрiпленнi TaKi водii;

6) звернугись до вищих органiв влади УкраIни з запитанням, чому громадяни
Украiни, фактично мають сплачрати штрафи за порушення Правил дорожнього руху
водйми Офiсу Презилента Украiни, BepxoBHoi Ради Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, Киiвськоi MicbKoi дерхавноi алмiнiстрачii, державних та комунilльних
пiдприемств?

Про результати розгJlяду звернення прошу повiдомити мене особисто, за адресою:

вул. Хрещатик,36, м. КиiЪ, 0lй4.
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