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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

 

Про розгляд скарги Топор 
Ольги Еріківни про скасування
постанови адміністративної 
комісії 

До  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  звернулась
громадянка Топор Ольга Еріківна, **** року народження, зі скаргою про скасування
постанови адміністративної комісії  при Виконавчому комітеті  Міської ради міста
Кропивницького від 04 червня 2019 року № 624/06-ак.

Відповідно до даної постанови на гр. Топор О.Е. накладено адміністративне
стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1360 гривень за здійснення торгівлі фруктами
у невстановленому для цього місці, а саме на тротуарній частині по вулиці П****
міста  Кропивницького,  чим порушено вимоги  підпункту  13  пункту  2  розділу  10
Правил благоустрою міста Кіровограда, затверджених рішенням міської ради від 05
червня 2012 року №1710, за що передбачена відповідальність згідно зі статтею 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Приписами  підпункту  13  пункту  2  розділу  10  Правил  благоустрою  міста
Кіровограда  регламентовано,  що  суб”єктам  у  сфері  благоустрою  забороняється
самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків,
візків у невстановлених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

Статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративне  правопорушення
передбачено,  що  порушення  державних  стандартів,  норм  і  правил  у  сфері
благоустрою території населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян  від  двадцяти  до  вісімдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян і на посадових осіб, громадян - суб′єктів підприємницької діяльності – від
п′ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Факт  вчинення  адміністративного  правопорушення  гр.  Топор  О.Е.
підтверджується протоколом про вчинення адміністративного правопорушення від
27  травня  2019  року №  876,  складеним  інспектором  спеціалізованої  інспекції
Міської  ради міста Кропивницького Г**** Б**** С****,  та  іншими доказами по
справі,  в  тому  числі  відсутність  відповідного  дозволу  на  встановлення  точки
торгівлі.

Згідно  з  нормами  статті  268  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення,  cправа  про  адміністративне  правопорушення,  передбачене
статтею 152 Кодексу України про адміністративні 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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Відповідно до вказаних вище положень Кодексу України про адміністративні
правопорушення, гр. Топор О.Е. cвоєчасно була сповіщена про місце і час розгляду
справи про адміністративне правопорушення, про що свідчить її особистий підпис у
протоколі  про  адміністративне  правопорушення.  На  засідання  адміністративної
комісії  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького,  яке
відбулося  04  червня  2019  року,  гр.  Топор  О.Е. не з'явилась.  Клопотань  про
відкладення розгляду справи від гр. Топор О.Е. не надходило.

Вивчивши всі  докази по даній  адміністративній  справі,  Виконавчий комітет
Міської  ради міста  Кропивницького не  вбачає  підстав для скасування постанови
адміністративної  комісії  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького від 04 червня 2019 року № 624/06-ак.

Керуючись  статтями  289,  293  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення, статтями 52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статтею 19 Конституції України, Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького 

В И Р І Ш И В:

Скаргу  Топор  Ольги  Еріківни  від  21  червня  2019  року  про  скасування
постанови адміністративної комісії  при Виконавчому комітеті  Міської ради міста
Кропивницького від 04 червня 2019 року № 624/06-ак залишити без задоволення.

Постанову адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького від 04 червня 2019 року №  624/06-ак залишити без змін.

Міський голова                                А.РАЙКОВИЧ

Олександр Майстров 24 05 30


