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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від « _____ » _____________ 2017 року                     № _______

Про розгляд скарги по справі
про адміністративне правопорушення
гр. Самкова  Є.Л.

     Розглянувши    скаргу    на    постанову    адміністративної    комісії
при  виконавчому  комітеті  Кіровоградської  міської  ради  щодо  притягнення
гр.  Самкова  Євгена  Леонідовича  до  адміністративної  відповідальності
за  порушення  вимог  підпункту  13  пункту  7  розділу  5  Правил  благоустрою
м.  Кіровограда,  затверджених  рішенням  Кіровоградської  міської  ради
від  05  червня  2012  року  №  1710  (надалі  -  Правила),  виконавчий  комітет
Кіровоградської міської ради встановив наступне. 

Підпунктом  13  пункту  7  розділу  5  Правил  передбачено,  що  власники
(користувачі,  балансоутримувачі)  об’єктів  благоустрою  зобов’язані  зносити
зелені  насадження  тільки  на  підставі  відповідного  ордера,  виданого
управлінням  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища Кіровоградської міської ради. За порушення Правил передбачається
адміністративна   відповідальність  за  ст.  152  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення.
       В    постанові   № 1/01-ак,    яка  винесена  17   січня   2017  року
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської
ради,  зазначено,  що  працівниками  Управління  державної  служби  України  з
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, яка знаходиться за адресою:
вул. Пашутінська, 1, було знесено зелене насадження без відповідного ордера,
виданого  управлінням  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища Кіровоградської міської ради (блакитна ялина). 
     Гр.  Самков  Є.Л.  був  присутній  на  засіданні  адміністративної  комісії
при  виконавчому  комітеті  Кіровоградської  міської  ради  та  підтвердив  факт
знесення зеленого насадження без відповідного ордера, виданого управлінням
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
Кіровоградської міської ради.



  2
     Відповідно   до   ч.  1  ст.  15  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення, особи  рядового і начальницького складів  служби  цивільного
захисту  несуть  відповідальність  за  адміністративні  правопорушення   за
дисциплінарними статутами. 
       Згідно  з  поданою  скаргою на постанову адміністративної комісії  та
довідкою від 03.03.2017 р. № 4, гр. Самков Є.Л. є старшим лейтенантом служби
цивільного  захисту  та  служить  в  підрозділах  служби  цивільного  захисту  з
15.08.2009  р.   Права  та  обов'язки  осіб  рядового  та  начальницького  складу
служби цивільного захисту  врегульовані  зокрема  Дисциплінарним   
статутом служби цивільного захисту.
          Виходячи з вищевикладеного та  керуючись  ст. 59  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в Україні»,  п. 1 ч. 1 ст. 288, п. 3 ч. 1 ст. 293 Кодексу
України  про  адміністративні  правопорушення,  виконавчий  комітет
Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

       1.  Скасувати  постанову  №  1/01–ак,   яка  винесена  17.01.2017   р.
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської
ради, і закрити справу, порушену проти гр. Самкова Є.Л.
     2.  Направити  матеріали  до  Управління  Державної  служби  України
з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області для вирішення питання про
притягнення  до  відповідальності  гр.  Самкова  Є.Л.  за  адміністративне
правопорушення за Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту.  

Міський голова                                                                                   А.Райкович

Квітко 24 05 30


