УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від « 19 » березня 2014 року

№ 122

Про розгляд скарги по справі
про адміністративне правопорушення
гр. Плахотника М.Г.
Розглянувши
скаргу
на
постанову
адміністративної
комісії
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення
гр. Плахотника Миколи Григоровича до адміністративної відповідальності
за порушення вимог підпункту 10 пункту 1 розділу 7 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 10 пункту 1 розділу 7 Правил передбачено, що суб’єкти
в сфері благоустрою зобов’язані: укласти договір про надання послуг
з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) з суб’єктом господарювання,
який визначений виконавцем послуг з вивезення ТПВ, та своєчасно
здійснювати оплату за отриману послугу з вивезення ТПВ згідно з платіжним
документом (розрахунковою книжкою тощо). За порушення Правил
передбачається адміністративна відповідальність за ст. 152 Кодексу України
про адміністративні правопорушення.
В постанові № 41/02-ак, яка винесена 05 лютого 2014 року
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської
ради, зазначено, що гр. Плахотником Миколою Григоровичем, який проживає
в приватному домоволодінні, яке розташоване за адресою: пров. Інгульський,
буд. 24, не укладено договір про надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів з суб'єктом господарювання.
Відповідно до пункту 1 частини 3 статті 20 Закону України “Про
житлово-комунальні послуги”, споживач зобов'язаний укласти договір
на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем
на основі типового договору.
Як свідчить скарга гр. Плахотника М.Г., йому було запропоновано
комунальним підприємством “Кіровоград-Універсал 2005” підписати договір
про надання послуг з вивезення побутових відходів, який не відповідає
вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070
“Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”.

Як вбачається з заяви гр. Плахотник М.Г., яка надійшла 06.02.2014р., та
відповіді за результатами її вивчення, дійсно, зміст запропонованого договору
комунальним підприємством “Кіровоград-Універсал 2005” не відповідає
вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070
“Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”.
Дослідивши матеріали справи та 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 № 41/02–ак, яка винесена 05.02.2014 р.
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської
ради, і закрити справу, порушену проти гр. Плахотника М.Г.

Міський голова

Квітко 22 85 83

О.Саінсус

