РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20___ року

№______

Про розгляд скарги по справі
про адміністративне правопорушення
гр. М************
Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого
2019 року щодо притягнення гр. М************** до адміністративної
відповідальності за порушення вимог підпункту 28 пункту 1 розділу 7
Правил благоустрою м. Кіровограда, затверджених рішенням міської ради від
05 червня 2012 року № 1710, (встановлено, що покрівля будинку, який
розташований за адресою: вул. А***********, м. Кропивницький, суб’єктом
господарювання якого є фізична особа-підприємець М***********, не
очищена від льодових наростів), за що передбачається адміністративна
відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
встановив наступне.
На засіданні адміністративної комісії 05 лютого 2018 року було
розглянуто матеріали справи про адміністративне правопорушення щодо
М***********, а саме протокол від 21 січня 2019 року № 141, складений
інспектором спеціалізованої інспекції Голубничим Б.С. Досліджені
фотодокази, що були надані інспектором, які підтверджують небезпечність
адміністративного правопорушення для життя та здоров’я пересічних
громадян. На засіданні адміністративної комісії гр. М********** своїми
поясненнями визнала факт вчинення адміністративного правопорушення.
Враховуючи склад адміністративного правопорушення, адміністративною
комісією було винесено постанову про накладення на М**********
адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1 360 грн.
Відповідно до статті 289 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, скаргу на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення
постанови
15 лютого 2019 року М*********** подала скаргу на постанову по
справі про адміністративне правопорушення з проханням скасувати
постанову адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради
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міста Кропивницького від 05 лютого 2019 року №158/02-ак та закрити
адміністративну справу. Проте, М********** не зазначила підстави скасування
постанови адміністративної комісії та закриття справи, а також не надала
докази, які підтверджують обставини, на яких грунтується вимога скасування
рішення адміністративної комісії.
Дослідивши матеріали справи та керуючись статтею 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 289, пунктом 1 частини 1
статті 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Залишити постанову № 158/02-ак, яка винесена 05 лютого 2019 року
адміністративною комісією при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького, без змін, а скаргу гр. М*********** - без задоволення.

Міський голова

Богдана Мороз 24 05 30

А.РАЙКОВИЧ

