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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від « 10 » січня 2017 року                                                                     № 18

Про розгляд скарги по справі
про адміністративне правопорушення
гр. І.

    Розглянувши    скаргу    на    постанову    адміністративної    комісії
при  виконавчому  комітеті  Кіровоградської  міської  ради  щодо  притягнення
гр.  І.  до  адміністративної  відповідальності  за  порушення  вимог  підпункту  8
пункту  2  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  8  пункту  2  розділу  10  Правил  передбачено, що суб’єктам у
сфері  благоустрою  забороняється:  наклеювати  оголошення,  інформаційні  та
агітаційні  плакати,  рекламу,  листівки  та  іншу  інформацію  на  будинках  та
парканах, рекламних щитах (крім спеціально відведених),  опорах та деревах,
пам’ятниках  та  монументах,  а  також  робити  написи,  малюнки  на  них.
За  порушення  Правил  передбачається  адміністративна   відповідальність
за ст. 152 Кодексу України  про адміністративні правопорушення.
    В   постанові   №  343/10-ак,   яка   винесена   18  жовтня  2016  року
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської
ради, зазначено, що рекламні оголошення розклеєні на опорах по вул. Великій
Перспективній (біля центрального скверу).  
       Інформація,  яка  викладена  в  скарзі  гр. І.,  не  спростовує фактів, які
встановлені  адміністративною  комісією  при  виконавчому  комітеті
Кіровоградської міської ради при розгляді справи, а саме, що вона є секретарем
церкви божої “Жива Надія” та організувала розповсюдження рекламних носіїв.
     Окрім  того,  ст. 152  КУпАП  не передбачено такого адміністративного
стягнення,  як  попередження,  а  рішення  комісії  щодо  накладення  штрафу
в розмірі 1700 грн було прийнято з урахуванням всіх обставин справи.
  Виходячи  з  вищевикладеного  та  аналізуючи  матеріали  справи,  в
яких  вбачається,  що  факт  адміністративного  правопорушення  існував
на  момент  складання  відповідних  протоколів,  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  №  343/10–ак,  яка  винесена  18  жовтня  2016  року
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської
ради,  без змін, а скаргу гр. І. - без задоволення.

Міський голова                                                                                         А. Райкович

Квітко 24 05 30


