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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від « 23 » липня 2013 року                                                                             № 433 
 

 
 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. Гринюкової Л.М. 
 
  Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                             
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення 
гр. Гринюкової Лідії Миколаївни 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 № 232/06-ак, яка винесена 12 червня 2013 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, зазначено, що громадянка Гринюкова Л.М., яка проживає                   
в приватному домоволодінні за адресою: пров. Гаубичний, 3-а, 8,                        
не уклала договір про надання послуг з вивезення твердих побутових 
відходів (ТПВ) з суб’єктом господарювання. 
        Як зазначається в скарзі, гр. Гринюкова Л.М. уклала  договір  про 
надання послуг з вивезення твердих побутових відходів з суб'єктом 
господарювання, який визначений виконавцем послуг з вивезення твердих 
побутових відходів, до винесення постанови адміністративної комісії, але 
доказів укладення такого договору до скарги не додала. Також не з'ясована 
ситуація стосовно  адреси проживання гр. Гринюкової Л.М та місця вчинення 
адміністративного правопорушення. Таким чином, викладені обставини 
вказують на необхідність додаткового з'ясування вказаних доказів та їх 
вивчення, а тому справа підлягає направленню на новий розгляд до 
адміністративної комісії.   



Враховуючи нововиявлені обставини, керуючись ст. 59 Закону України       
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  п. 1 ч. 1 ст. 288, п. 2 ч. 1 ст. 293 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1.   Скаргу гр. Гринюкової Л.М. задовольнити частково. 
2. Скасувати постанову № 232/06–ак, яка винесена 12.06.2013 р. 

адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради. 

3. Справу про адміністративне правопорушення направити до 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради на новий розгляд. 
       
 
 
Секретар міської ради                                                                                І.Волков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квітко 22 85 83 


