
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від « 27 » вересня 2013 року                                                                          № 548 

 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. Баклушина В.В. 

 
  Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                         
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення 
гр. Баклушина В’ячеслава Володимировича 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 № 208/05-ак, яка винесена 15 травня 2013 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, зазначено, що на прилеглій території за адресою: вул. Бєляєва, 
буд. 2 малим приватним підприємством “Інвест-Оптим” були знесені зелені 
насадження без відповідного ордера управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природнього середовища Кіровоградської міської 
ради  (4 каштани і 3 тополі).  
         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. 
№ 1045, порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах здійснюється за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, 
міської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера. Підставою для 
прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених 
насаджень, подана юридичною чи фізичною особою. 
     Враховуючи матеріали справи про адміністративні правопорушення, 
керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  



п. 1 ст. 288, п. 1 ст. 293 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

 
   Залишити постанову № 208/05–ак, яка винесена 15.05.2013 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, без змін, а скаргу гр. Баклушина В.В. - без задоволення. 

 

 
Міський голова                                                                                         О.Саінсус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітко 22 85 83 


