
    
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від  "13" квітня  20 21 року                                           № 220 
 

 

 

Про розгляд скарги по справі 

про адміністративне правопорушення 

гр. **** *.*. 

 

 Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради щодо притягнення                         

гр. ****  до адміністративної відповідальності за порушення вимог підпункту 

2.2 пункту 2 розділу другого Правил благоустрою території міста 

Кропивницького, затверджених рішенням міської ради від 18 грудня                   

2019 року № 3057, (встановлено, що земельна ділянка, відведена в 

установленому порядку під будівництво житлово-будівельного кооперативу 

“Політ” (далі-ЖБК “Політ”), розташована за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, 

корп. 8, м. Кропивницький, не утримується в належному санітарному стані та 

не огороджена), за що передбачається адміністративна відповідальність за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради встановив наступне. 

На засіданні адміністративної комісії 12 травня 2020 року було 

розглянуто матеріали справи про адміністративне правопорушення щодо 

заступника голови правління житлово-будівельного кооперативу “Політ”        

****  *.*., **** року народження, а саме протокол від 12 березня 2020 року  № 

203 (далі-Протокол), складений інспектором спеціалізованої інспекції 

Мироненко Л.А. Досліджені фотодокази, що були надані інспектором, які 

підтверджують, що огорожа не була встановлена. **** *.*. від підпису                     

в протоколі відмовився. На засідання адміністративної комісії    гр. **** *.*. не 

з’явився, хоча було направлено запрошення рекомендованим листом через 

поштовий зв’язок “Укрпошта”. Враховуючи всі факти, зазначені в протоколі та 

його додатку, адміністративною комісією було винесено постанову                    

про накладення на **** *.*. адміністративного стягнення у вигляді штрафу              

у розмірі 1700 грн. 

Відповідно до статті 289 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, скаргу на постанову по справі про адміністративне 

правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення 

постанови. 
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 09 лютого 2021 року **** *.*. подав скаргу на постанову по справі про 

адміністративне правопорушення з проханням поновити строки                                      

на оскарження та скасувати постанову адміністративної комісії                             

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького                                 

від 12 травня 2020 року №14/05-ак та закрити адміністративну справу.                     

У скарзі Бабич В.М. зазначає, що він **** року народження, додавши копію 

паспорта, а не **** року народження, як зазначено в протоколі                             

про адміністративне правопорушення. Також, згідно зі статутом житлово-

будівельного кооперативу “Політ”, виконавчим органом кооперативу                          

є правління у складі трьох осіб, яке очолює голова. Посада заступник голови 

ЖБК “Політ” не передбачена.   

 Дослідивши матеріали справи та керуючись статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 289, пунктом 3                        

частини першої статті 293 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Скасувати постанову № 14/05-ак, яка винесена 12 травня 2020 року 

адміністративною комісією при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького. 
 

2. Закрити справу про адміністративне правопорушення. 

 

 

 

Секретар міської ради                              Олег КОЛЮКА 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богдана Мороз 35 83 75 


