
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від « 12 » вересня 2013 року                                                                               № 499 

 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. Сушка Є.М. 
 
  Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                         
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення 
гр. Сушка Євгена Михайловича до адміністративної відповідальності                    
за порушення вимог підпункту 2 пункту 1 розділу 10 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 2 пункту 1 розділу 10 Правил передбачено, що суб’єкти             
в сфері благоустрою зобов’язані утримувати в належному санітарному стані 
та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку  
під будівництво. За порушення Правил передбачається адміністративна 
відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 
   В постанові № 349/08-ак, яка винесена 28 серпня 2013 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, зазначено, що земельна ділянка, яка належить громадянину 
Сушка Є.М. і розташована за адресою: вул. Київська, ріг вулиці Жовтневої 
революції (напроти ЗОШ № 14), тривалий час не утримується в належному 
санітарному стані та не огороджена. Як слідує з пояснень інспектора 
спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради Катани Миколи 
Петровича, вказана земельна ділянка має адресу: м. Кіровоград,                   
вул. Київська, буд. 22/17. 
   Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради встановив,                     
що постанова № 349/08-ак, яка винесена 28 серпня 2013 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, підлягає скасуванню, оскільки адміністративна комісія                   
при накладенні адміністративного стягнення не з’ясувала, чи було вчинено 
адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні,                
не з’ясовано інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи, як того вимагає ст. 280 Кодексу України про адміністративне 



правопорушення. Як встановлено зі скарги гр. Сушка Є.М., протокол 
складений на особу, яка не причетна до адміністративного правопорушення. 
Так, гр. Сушко Є.М. у свої скарзі зазначає, що  згідно з договором купівлі-
продажу від 12.04.2012 р. (копія додається до скарги)  він продав  
Броварському Геннадію Васильовичу земельну ділянку, яка знаходиться      
за адресою:  м. Кіровоград, вул. Київська, 22/17. Вказані обставини свідчать 
про відсутність вини гр. Сушка Є.М.  
        Дослідивши матеріали справи та керуючись ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п. 1 ч. 1 ст. 288, п. 3 ст. 293 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

 
   Скасувати постанову № 349/08–ак, яка винесена 28.08.2013 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, і закрити справу, порушену проти гр. Сушка Є.М. 

 

 
Міський голова                                                                                        О. Саінсус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітко 22 85 83 


