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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 08 липня 2015 року                                         № 369  
 
 
 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. З**. 
 

Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                              
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення         
гр. З** до адміністративної відповідальності  за порушення вимог ч. 2 ст. 156 
Кодексу України про адміністративне правопорушення «Порушення правил 
торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими 
виробами», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради встановив 
наступне. 
        06  травня  2015  року  близько  16. 47   гр.  З**,  яка  є офіціанткою в 
кафе - ланч “Ятрань”, що по вул. Шевченка, здійснила продаж алкогольного 
пива споживачеві марки “Роберт Домс”, що мало місце на літньому 
майданчику вказаного кафе, вищезазначений майданчик знаходиться 
навпроти комунального закладу “Навчально-виховного об'єднання - 
“Спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу школа І ступеня 
“Гармонія” - гімназії імені Тараса Шевченка - центру позашкільного 
виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 
що суперечить вимогам пункту  3  рішення Кіровоградської міської ради 
від 31.05.2011 р.  № 570. 

Згідно  з пунктом  3  рішення  Кіровоградської міської ради 
від 31 травня 2011 року № 570 “Про упорядкування роздрібної торгівлі 
пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями на території 
міста Кіровограда” заборонено продаж пива та слабоалкогольних напоїв в 
кіосках і павільйонах, розташованих в радіусі 300 м від шкіл, дитячих садків 
та спортивних закладів. 

Відповідно  до  ст.  268 Кодексу України про адміністративне 
правопорушення справа  про  адміністративне 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.  
    Як вбачається зі скарги та додатків, доданих до скарги (конверт, 
повідомлення про вручення поштового відправлення), гр. З**, не була 
належним чином повідомлена про розгляд справи, а саме невчасно отримала 
повідомлення про розгляд справи. Разом з тим, до скарги додані:  копія 
картки обліку об'єкта кафе-ланч “Ятрань” та картка обліку об'єкта відкритого 
літнього майданчика кафе-ланч “Ятрань”.  
     Дослідивши матеріали справи, в яких вбачається, що кафе-ланч “Ятрань” 
та відкритий літній майданчик кафе-ланч “Ятрань” відносяться саме до 
закладу ресторанного господарства зі спеціалізацією “громадське 
харчування”, а тому,  керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. 1 ч. 1 ст. 288, п. 3 ст. 293 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 Скасувати постанову № 310/06–ак, яка винесена 02.06.2015 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради, і закрити справу, порушену проти гр. З**. 
 
 
Секретар міської ради                                                                І. Марковський 
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