
 
 
 
 
 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 27 » травня 2014 року                                                      № 247 

 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. Тартасюк Г.В. 
 
  Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                           
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення            
гр. Тартасюк Галини Василівни до адміністративної відповідальності                         
за порушення вимог  підпункту 1 пункту 2 розділу 7 Правил благоустрою            
м. Кіровограда, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради                   
від 05.06.2012 р. за № 1710 (надалі - Правила), виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради встановив наступне.  
        Підпунктом 1 пункту 2 розділу 7 Правил передбачено, що суб’єктам у 
сфері благоустрою забороняється: захаращувати прилеглі, закріплені та будь-
які інші території загального користування будівельними матеріалами, 
сміттям, опалим листям, зрізаним гіллям, негабаритними матеріалами та 
конструкціями, механізмами, побутовими відходами, відходами виробництва 
та іншим, а також складувати вуличне та будь-яке інше сміття під бордюрами 
доріг. За порушення Правил передбачається адміністративна  
відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 
      Прилегла  територія  приватного  домоволодіння,  розташованого                        
за адресою: вул. Маяковського, 61, в якому проживає Тартасюк Г.В. на час 
складання протоколу була захаращена будівельним сміттям і купою гілля. 
       Виконавчий  комітет  Кіровоградської  міської  ради  встановив, що 
постанова  № 176/05-ак, яка винесена 07 травня 2014 року адміністративною 
комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, підлягає 
скасуванню, оскільки адміністративна комісія при накладенні 
адміністративного стягнення  не врахувала майновий стан порушника, про які 
стало відомо лише при отриманні скарги на постанову. Так, згідно з 
поясненнями, які викладені в скарзі, та матеріалами, що додані до скарги 
(копії пенсійних посвідчень гр. Тартасюк Г.В. та її чоловіка Тартасюка Л.В., 



копія виписки із медичної карти стаціонарного хворого                                     
№ 1274), гр. Тартасюк Г.В. та її чоловік гр. Тартасюк Л.В. є пенсіонерами, а     
гр. Тартасюк Г.В. хворіла з 28.04.2014 р. по 05.05.2014 р. Окрім того,                 
за поясненнями гр. Тартасюк Г.В., її чоловік є інвалідом, хворіє аритмією, 
страждає від остреохондрозу та артрозу хребта. 
        Також виконавчий комітет Кіровоградської міської ради враховує, що 
відповідно до довідки квартального комітету від 12.05.2014 р. № 20 та фото, 
на прилеглій території приватного домоволодіння, яке розташоване за 
адресою: вул. Маяковського, 61, благоустрій наведено. Дана обставина може 
розцінюватися, як пом’якшуюча обставина та повинна бути врахована 
відповідно до  ст. 280 КУпАП. 
         Керуючись  ст. 59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування                    
в Україні»,  п. 1 ч. 1 ст. 288, п. 2 ч. 1 ст. 293 Кодексу України                                   
про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

   Скасувати постанову № 176/05–ак, яка винесена 07.05.2014 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради, і закрити справу, порушену проти гр. Тартасюк Г.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                                         О.Саінсус 
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