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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 31 »  липня 2012 року                                                              №  625 
 
 
 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. Косенка В.М. 
 
        Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                   
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення         
гр. Косенка Василя Миколайовича до адміністративної відповідальності           
за порушення п. 10.1 Розділу 10 Правил благоустрою м. Кіровограда, 
затверджених рішенням Кіровоградської міської ради                                      
від 18 березня 2008 року № 475 (надалі - Правила), виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради встановив наступне.  
        На території Кіровоградського вищого професійного училища № 4, 
розташованого за адресою: вул. Маршала Конєва, 6/5, проводились земляні 
роботи. Спеціалістами спеціалізованої інспекції був складений протокол      
№ 160/874 від 05 червня 2012 року про те, що на території Кіровоградського 
вищого професійного училища № 4 проводились земляні роботи без ордера 
(дозволу) спеціалізованої інспекції міської ради. 
        Пунктом 10.1 Правил передбачено, що для здійснення земляних робіт на 
міських територіях (вулицях, провулках, спусках, зелених зонах, площах і 
розташованих на них дорогах, тротуарах) - суб’єкти господарювання, які 
безпосередньо проводять земляні роботи, повинні отримати, в установленому 
порядку, в спеціалізованій інспекції міської ради дозвіл (ордер) на право 
виконання земляних робіт. За порушення Правил передбачається 
адміністративна відповідальність за ст. 152 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.  
         Відповідно до ст. 268 КУпАП справа про адміністративне 
правопорушення розглядається в присутності  особи,   яка   притягається до 
адміністративної відповідальності.  Під час відсутності цієї особи справу 
може бути розглянуто   лише  у  випадках,  коли  є  дані  про  своєчасне її 
сповіщення  про  місце  і  час  розгляду  справи і якщо від неї    не надійшло 
клопотання про відкладення розгляду справи.  
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         Як вбачається зі скарги та додатків, доданих до скарги (конверт, 
повідомлення про вручення поштового відправлення) гр. Косенка В.М., він 
не був належним чином повідомлений про розгляд справи, а саме невчасно 
отримав повідомлення про розгляд справи. Разом з тим, до скарги додані  
копії  погоджень з відповідними службами на проведення земляних робіт, 
державний акт на право постійного користування землею, виданий 
Кіровоградському вищому професійному училищу № 4, та ордер № 32                    
спеціалізованої інспекції на проведення земляних робіт з 05.06.2012 р.          
по 05.07.2012 р.  
         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 № 307/7–ак, яка винесена 03.07.2012 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, і закрити справу, порушену проти гр. Косенка В.М. 
 
 
Міський голова                                                                                        О.Саінсус 
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