
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від « __ » ______________ 20__ року                                                         № _______

м. Кропивницький

Про розгляд скарги по справі

про адміністративне правопорушення

гр. Зубко Н.В., Петросяна А.А.

Розглянувши  скарги  на  постанови  адміністративної  комісії  при

Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького від

16 серпня 2018 року щодо притягнення гр. Петросяна Армана Абеловича до

адміністративної  відповідальності  за  порушення  вимог  підпункту  10

пункту  2  розділу  1,  а  також  від  17  серпня  2018  року  щодо  притягнення

гр.  Зубко  Наталії  Вячеславівни  до  адміністративної  відповідальності  за

порушення  вимог  підпункту  9  пункуту  1  розділу  12  Правил  благоустрою

міста, затверджених рішенням міської ради від 05 червня 2012 року № 1710

(далі  -  Правила  благоустрою),  за  що  передбачається  адміністративна

відповідальність  за  ст.  152  Кодексу  України  про  адміністративні

правопорушення  (далі  -  КУпАП),  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста

Кропивницького встановив наступне.

Відповідно до ст. 218, 280 КУпАП на засіданні адміністративної комісії

при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького  07  серпня

2018  року  було  розглянуто  матеріали  справи  про  адміністративне

правопорушення щодо Зубко Н.В., а саме протокол від 25 липня 2018 року

№  1392,  складений  інспектором  спеціалізованої  інспекції  Завидною  Л.Л.

Згідно зі ст. 268 КУпАП, справа про адміністративне правопорушення може

розглядатися під час відсутності особи, яка притягається до адміністративної

відповідальності лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про

місце і час розгляду. Зубко Н.В. була належним чином сповіщена, проте на

засідання не з’явилася, не подала докази та не заявляла клопотань. У скарзі

підставою  для  скасування  постанови  Зубко  Н.В.  зазначає,  що  вона  не  є

власником та співвласником домоволодіння за адресою: вул. Івана Олінського,

буд.  40  м.  Кропивницького.  В  наданих  письмових  поясненнях  інспектором

спеціалізованої  інспекції  Завидна Л.Л.  вказує,  що  при  складанні  протоколу

гр.  Зубко  Н.В.  не  зазначила,  що  вона  не  є  власником  чи  співвласником

домоволодіння за адресою: вул. Івана Олінського, буд. 40  м. Кропивницького.

Окрім того, в протоколі від 25 липня 2018 року № 1392 Зубко Н.В. надала

письмові  пояснення,  що  вона  особисто  звернулася  в  міську  раду  для
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оформлення  та  узаконення  постійної  огорожі,  підтверджуючи  той  факт,  що

саме  гр.  Зубко  Н.В.  встановила  постійну  огорожу.  Відповідно  до  ст.  284

КУпАП  та  враховуючи  склад  адміністративного  правопорушення,

адміністративною  комісією  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста

Кропивницького  було  винесено  постанову  про  накладення  на  Зубко  Н.В.

адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1360 грн. 

Відповідно до ст. 218, 280 КУпАП на засіданні адміністративної комісії

при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького

07 серпня 2018 року було розглянуто матеріали справи про адміністративне

правопорушення  щодо  Петросяна  А.А.,  протокол  від  26  червня  2018  року

№  1032,  складений  інспектором  спеціалізованої  інспекції  Сорочан  А.В.

Відповідно до ст. 268 КУпАП Петросян А.А подав свої письмові заперечення,

в  яких  стверджує,  що  він  начебто  не  був  присутнім  під  час  складання

протоколу  №  1032  та  наполягав  на  відсутності  складу  адміністративного

правопорушення.  Проте  на  саме  засідання  Петросян  А.А.  не  з’явився.  В

протоколі  зазначені  письмові  пояснення  гр.  Петросяна  А.А.,  в  яких  він

стверджував, що у зв’язку з поганою проїзною частиною вирішив вирівняти

дорогу. Відповідно до пункту 8 розділу 1 Правил благоустрою, до об’єктів

благоустрою належать   майдани,  площі,  вулиці,  дороги,  провулки,  проїзди,

пішохідні  доріжки,  а  згідно  з  підпунктом  1  пункту  2  розділу  10  Правил

благоустрою,  суб’єктам  у  сфері  благоустрою  забороняється  проводити

будь-яке перепрофілювання об’єктів. Згідно зі ст. 284 КУпАП та враховуючи

склад  адміністративного  правопорушення,  адміністративною  комісією  при

Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького  було  винесено

постанову про накладення на Петросяна А.А. адміністративного стягнення у

вигляді штрафу у розмірі 1360 грн. 

Дослідивши матеріали справ та керуючись ст. 59 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», ст. 289, п. 1 ч. 1  ст. 293 Кодексу України

про адміністративні правопорушення, Виконавчий комітет Міської ради міста

Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Залишити постанову №546/08-ак, яка винесена 07 серпня 2018 року

адміністративною  комісією  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста

Кропивницького, без змін, а скаргу гр. Зубко Н.В. - без задоволення.

     2. Залишити постанову №562/08-ак, яка винесена 07 серпня 2018 року

адміністративною  комісією  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста

Кропивницького, без змін, а скаргу гр. Петросяна А.А. - без задоволення. 

Міський голова                   А.Райкович

Мороз 24 05 30


