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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 22 » липня 2014 року                                                                    №  309 
 
 

Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. Шевченка  І.М. 
 
       Розглянувши скаргу на постанову № 200/05-ак від 21  травня  2014 року 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради 
щодо притягнення гр. Шевченка Ігоря Миколайовича 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 № 200/05-ак, яка  винесена  21  травня  2014 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради, та в протоколі про адміністративне правопорушення від 30.04.2014 р.               
№ 409 зазначено, що  на опорі ЛЕП, розташованій за адресою: вул. Комарова, 
буд. 43, не в спеціально відведеному місці, розклеєна рекламна листівка заводу 
покрівельних матеріалів. 
        Як  вбачається  із  протоколу  та  пояснень інспектора спеціалізованої 
інспекції Мироненко Л.А., що після виявлення листівки, з метою з'ясування 
особи порушника, Мироненко Л.А. з'явилась за адресою, що вказана в листівці: 
м. Кіровоград, вул. В. Терешкової, 162. За цією адресою знаходився                  
гр. Шевченко І.М., який представився представником заводу покрівельних 
матеріалів “Взірець — 2000”. Інспектор спеціалізованої інспекції                   
Мироненко Л.А. пояснила, що на опорі ЛЕП, розташованій за адресою:                 
вул. Комарова, 43, не в спеціально відведеному місці, розклеєна рекламна 
листівка заводу покрівельних матеріалів. 
       Також гр. Шевченко І.М. був присутній на засіданні адміністративної 



комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради 21.05.2014 р. та 
пояснив, що він працює у фізичної особи - підприємця, яка є представником 
заводу в м. Одесі. У свою чергу, Шевченко І.М. є представником даного заводу в 
м. Кіровограді і до його обов'язків входить, в тому числі  розповсюдження 
рекламних листівок щодо діяльності заводу. Після складання протоколу ним 
була проведена бесіда з особами, які безпосередньої розклеювали листівки, про 
недопущення в подальшому подібних випадків. 
         Згідно зі ст. 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
доказами  в  справі  про  адміністративне  правопорушення  є будь-які фактичні 
дані,  на  основі  яких  у  визначеному  законом порядку орган (посадова особа) 
встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення,  
винність  даної  особи  в  його вчиненні та інші обставини,  що  мають  значення  
для  правильного вирішення  справи.  Ці  дані   встановлюються    протоколом    
про адміністративне    правопорушення,    поясненнями    особи,    яка 
притягається  до  адміністративної  відповідальності,  потерпілих, свідків,  
висновком  експерта,  речовими  доказами,    показаннями технічних  приладів 
та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, які  
використовуються  при  нагляді  за  виконанням правил,  норм  і  стандартів,  що  
стосуються забезпечення безпеки дорожнього  руху,  протоколом  про 
вилучення речей і документів, а також іншими документами. 
        Таким чином, інформація, яка викладена в скарзі гр. Шевченка І.М., не 
спростовує фактів, які встановлені адміністративною комісією при виконавчому 
комітеті Кіровоградської міської ради при розгляді справи. 
      Виходячи з вищевикладеного та аналізуючи матеріали справи, в яких 
вбачається, що факт адміністративного правопорушення існував на момент 
складання відповідного протоколу, 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 № 200/05–ак, яка винесена 21.05.2014 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради,  без змін, а скаргу гр. Шевченка І.М. - без задоволення. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                         І. Марковський  
 
 
 
 
Квітко 22 85 83 


