
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від « 26  » лютого  2019 року                                                         № 106

Про розгляд скарги по справі
про адміністративне правопорушення
гр. Г*********

Розглянувши  скаргу  на  постанову  адміністративної  комісії  при

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького від 06 лютого 2019

року щодо притягнення гр. Г********* до адміністративної відповідальності

за порушення вимог підпункту 20 пункту 2 розділу 7 Правил благоустрою м.

Кіровограда, затверджених рішенням міської ради від 05 червня 2012 року

№  1710,  (встановлено,  що  прилегла  територія  станції  технічного

обслуговування, яка розташована за адресою: вул. К*******, власником якої є

Г**********,  не  очищена  від  наледі  та  не  посипана  протиожеледним

матеріалом),  за  що  передбачається  адміністративна  відповідальність  за

статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення,

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького встановив наступне.

На  засіданні  адміністративної  комісії  18  грудня  2018  року  було

розглянуто  матеріали  справи  про  адміністративне  правопорушення  щодо

Г**********, а саме протокол від 26 листопада 2018 року № 2236, складений

інспектором  спеціалізованої  інспекції  Власенко  Т.С.  Враховуючи  склад

адміністративного  правопорушення,  адміністративною  комісією  було

винесено  постанову  про  накладення  на  Г**********.  адміністративного

стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 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. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк

за  заявою  особи,  щодо  якої  винесено  постанову,  може  бути  поновлено

органом, правомочним розглядати справу.

06 лютого 2019 року Г********** подав скаргу на постанову по справі

про  адміністративне  правопорушення  з  проханням  поновити  строк

оскарження  рішення,  скасувати  постанову  адміністративної  комісії  при

Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  18  грудня

2019 року №1033/12-ак та закрити адміністративну справу. Проте 



Г********** не зазначив причин пропущення строку та не надав будь-яких

доказів на підтвердження поважності причин для поновлення строку. Окрім того,

Г**********  не  надано  докази,  які  підтверджують  обставини,  на  яких

грунтується вимога скасування рішення адміністративної комісії.

Дослідивши матеріали справи та керуючись статтею 59 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статтею 289, пунктом 1 частини 1 статті 293

Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення,  Виконавчий  комітет

Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Відмовити гр. Г********** у поновленні строку оскарження постанови

адіміністративної  комісії  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста

Кропивницького від 18 грудня 2018 року № 1033/12-ак.

2.  Залишити постанову  № 1033/12-ак,  яка  винесена  18  грудня  2018 року

адміністративною  комісією  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста

Кропивницького, без змін, а скаргу гр. Г**********. - без задоволення. 

Міський голова                                  А.РАЙКОВИЧ
    

Богдана Мороз 24 05 30


