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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 11 вересня  2014 року                                                    № 425 

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

 
  Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                          
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення           
гр. Язловецького Віталія Михайловича до адміністративної відповідальності                      
за порушення вимог підпункту 8 пункту 2 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 8 пункту 2 розділу 7 Правил передбачено, що суб’єктам              
в сфері благоустрою забороняється складувати і зберігати на вулицях, 
провулках, проїздах будівельні матеріали, сміття, опале листя, зрізане гілля, 
негабаритні матеріали і конструкції, механізми, побутові відходи, відходи 
виробництва та інше, що обмежує дорожній рух та вільний проїзд 
спецтранспорту до житлових будинків, за що Правилами передбачається 
адміністративна відповідальність за ст. 152 Кодексу України                                
про адміністративні правопорушення. 
   В постанові № 335/08-ак, яка винесена 20 серпня 2014 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради, зазначено, що гр. Зловецький В.М. який проживає за адресою:              
вул. Воронцовського, 79, складує будівельне сміття на прилеглій території 
будинку. 
   Відповідно до ст. 268 Кодексу України про адміністративні 
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.  
          Гр. Зловецький В.М. був належним чином сповіщений про місце і час 
розгляду справи, але на засідання адміністративної комісії не з'явився і від 
нього не надходило клопотання про відкладення розгляду справи. 
  Відповідно до постанови № 335/08-ак, яка винесена                                         
20 серпня 2014 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті 



Кіровоградської міської ради, до адміністративної відповідальності  
притягнуто  громадянина Зловецького Віталія Михайловича. Як свідчить 
зміст скарги, прізвище  Зловецького В.М. є Язловецький, а не Зловецький. 
Окрім того,  до скарги надано довідку від 14.08.2014 р. № 14-374 голови 
квартального комітету про те, що на прилеглій території до будинку                  
гр. Язловецького В.М. будівельне сміття прибрано.  
       Враховуючи нововиявлені обставини, керуючись ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 1 ч. 1 ст. 288, п. 3 ч. 1  ст. 293 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 
     1. Скасувати постанову № 335/08–ак, яка винесена 20.08.2014 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради, і закрити справу, порушену проти гр. Язловецького В.М. 
        2. Начальнику спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради 
звернути увагу на дотримання інспекторами спеціалізованої інспекції норм 
ст. 256 КУпАП щодо вимог до змісту протоколів про адміністративні 
правопорушення під час їх складання та зобов'язати неухильно 
дотримуватись цих вимог. 

 

 
Секретар міської ради                                                                   І.Марковський 
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