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Про розгляд не підтриманої
електронної петиції

Виконавчими органами Міської ради міста Кропивницького не підтриману
електронну петицію щодо проведення ремонту території скверу «Центральний»
розглянуто.

З даного питання повідомляємо наступне.
Враховуючи те,  що електронна петиція  не  набрала  необхідної  кількості

голосів  у  термін,  який  визначено  Статутом  територіальної  громади  міста
Кропивницького, затвердженим рішенням Міської ради міста Кропивницького
від 31.01.2019 року № 2303, та відповідно до норм статті 23¹ Закону України
«Про  звернення  громадян»,  електронну  петицію  розглянуто  як  звернення
громадян. 

Зважаючи  на  необхідність  реконструкції  та  утримання  скверу  на
сучасному  рівні,  недостатність  коштів  міського  бюджету  для  здійснення
заходів  (відновлення  зовнішнього  освітлення,  озеленення,  встановлення  урн,
заміна  садових  лавок,  вимощення  тротуарних  доріжок  тощо)
сквер  «Центральний» було передано в  оренду  на  49 років  ТОВ «Укрсфера»
відповідно  до  рішення міської  ради  від  28.09.04  № 1230 «Про регулювання
земельних відносин» та укладено договір на оренду землі між ТОВ «Укрсфера»
та міською радою від 16.05.06 № 196.

Питання  щодо  реконструкції  або  капітального  ремонту  скверу
«Центральний»  з  виконанням  сучасного  благоустрою  необхідно  орендарю
попередньо  надати  проект  на  розгляд  Архітектурно-містобудівній  раді  при
управлінні містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького.

Враховуючи вищевикладене, для проведення робіт з капітального ремонту
скверу «Центральний» за кошти міського бюджету немає правових підстав.

Одночасно  повідомляємо,  що  за  здійснення  торгівлі  у  невстановлених
місцях,  порушення  Правил  благоустрою  території  міста  передбачено
адміністративну  відповідальність  за  статтями  152,  160  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення (далі - Кодекс).
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У разі виявлених порушень право складати протоколи (стаття 255 Кодексу)
надано  уповноваженим  на  те  посадовим  особам  органів  внутрішніх  справ
(стаття  160  Кодексу  -  торгівля  з  рук  у  невстановлених  місцях)  та
спеціалізованій  інспекції  Міської  ради  міста  Кропивницького  (стаття  152
Кодексу - порушення Правил благоустрою території міст та інших населених
пунктів).

У  разі  виявлення  торгівлі  у  невстановлених  місцях  рекомендуємо
звертатися до спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького за
тел. (0522) 55 34 17.
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