
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від « __ » ______________ 20__ року                                                         № _______

м. Кропивницький

Про розгляд скарги по справі
про адміністративне правопорушення
гр. В*** П.М.

Розглянувши  скаргу  на  постанову  адміністративної  комісії  при
Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького від  15  грудня
2017  року  щодо  притягнення  гр.  В***  П***  М***  до  адміністративної
відповідальності  за  порушення  вимог  підпункту  19  пункту  2  розділу  7
Правил благоустрою м. Кіровограда, затверджених рішенням Кіровоградської
міської ради від 05 червня 2012 року № 1710, (гр. В*** П.М. за адресою:
вул.  М***  в  м.  Кропивницькому,  біля  Масляниківського  цвинтара  зливав
нечистоти на полі), за що передбачається адміністративна відповідальність за
ст.  152 Кодексу України про адміністративні  правопорушення,  Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького встановив наступне.

В скарзі  гр.  В*** П.М.  зазначає,  що  протокол  про  адміністративне
правопорушення,  яке  він  нібито  скоїв  17.09.2017  р.,  було  складено
працівником  поліції  лише  22.09.2017  р.  Скаржник  повідомляє,  що  він  не
працює, асенізатор не належить йому на праві користування або власності.
На момент скоєння правопорушення, зі слів В*** П.М., він знаходився вдома,
що  можуть  підтвердити  його  донька,  дружина,  теща  та  сусіди,  однак
працівниками поліції пояснення даних осіб не відбиралися. Матеріали справи
про  адміністративне  правопорушення  адміністративній  комісії  при
Виконавчому комітеті  Міської  ради міста Кропивницького були направлені
23.10.2017 р. Розгляд справи щодо В*** П.М. було призначено на найближче
засідання — 07.11.2017 р.  Напередодні  засідання,  06.11.2017 р.  В*** П.М.
подав клопотання про перенесення розгляду справи з поважних причин. Дане
клопотання на засіданні адміністративної комісії було задоволено та розгляд
справи  перенесено  на  наступне  засідання  21.11.2017  р.,  на  якому  було
винесено  постанову  про  накладення  на  В***  П.М.  адміністративного
стягнення  у  вигляді  штрафу  у  розмірі  1360  грн.  Відповідно
до  ч.  1  ст.  38  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення,
адміністративне       стягнення      може      бути      накладено       не       пізніш
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як через  два  місяці  з  дня вчинення  правопорушення.  Строк накладення
адміністративного стягнення на В*** П.М. сплив 18.11.2017 р., а постанова
про  накладення  на  нього  адміністративного  стягнення  у  вигляді  штрафу
винесена 21.11.2017 р. Встановлені обставини є підставою для скасування
постанови. 

Дослідивши  матеріали  справи  та  керуючись  ст.  59  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 38, п. 1 ч. 1 ст. 288, п. 3 ч. 1  ст.
293  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення,  Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Скасувати  постанову  №  600/11–ак,  яка  винесена  21.11.2017  р.
адміністративною комісією при Виконавчому комітеті  Міської  ради міста
Кропивницького, та закрити справу щодо гр. В*** П.М.

Міський голова          А.Райкович

Чорноконь 24 05 30


