
 

 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від 14 липня 2016 року                   № 374 
 
 
 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. С. 
 
  Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                           
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення             
гр. С. до адміністративної відповідальності за порушення вимог підпункту 7 
пункту 9 розділу 5 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 7 пункту 9 розділу 5 Правил передбачено, що на території 
об'єктів благоустрою зеленого господарства забороняється: підвішувати на 
деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забивати в стовбури 
цвяхи, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, електропровідники, 
колючий дріт та інші огородження, що можуть пошкодити дерева.                            
За порушення Правил передбачається адміністративна відповідальність                     
за ст. 152 Кодексу України  про адміністративні правопорушення. 
          В постанові № 125/04-ак, яка винесена 19 квітня 2016 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради, зазначено, що представники магазину “Світ” ВКФ “Спліт”, який 
розташований за адресою: пл. Д., 1, забили в стовбур дерева на прилеглій 
території засіб зовнішньої реклами, що може бути пошкодженням для дерева. 
           Виконавчий  комітет  Кіровоградської  міської  ради встановив, що 
постанова  № 125/04-ак, яка винесена 19 квітня 2016 року адміністративною 
комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, підлягає 
скасуванню, оскільки адміністративна комісія при накладенні 
адміністративного стягнення  не з’ясувала:  чи  було вчинено адміністративне 
правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, не з’ясовано інші 
обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, як того 
вимагає ст. 280 Кодексу України про адміністративне правопорушення, саме 



постанова № 125/04-ак винесена не на відповідальну особу.                   
           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 № 125/04–ак, яка винесена 19.04.2016 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради, і закрити справу, порушену проти гр. С. 
 
 
 
Міський голова                                                                                      А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квітко 22 85 83 


