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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від « 21 » серпня 2013 року                                                       № 442 

 
 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. Тутика Б.М. 
 
  Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                           
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення 
гр. Тутика Бориса Миколайовича до адміністративної відповідальності               
за порушення вимог підпункту 1 пункту 1 розділу 10 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 1 пункту 1 розділу 10 Правил передбачено, що суб’єкти              
з благоустрою зобов’язані проводити будь-яке будівництво, реконструкцію 
та перепрофілювання об’єктів, будівництво огорож, дитячих та спортивних 
майданчиків, встановлення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності (кіосків, палаток, павільйонів), газонних огорож, 
телефонних кабін, меморіальних дошок, дошок пошани, рекламних стендів, 
усіх видів зовнішньої реклами, щитів для газет і оголошень, а також 
реконструкцію та капітальний ремонт підземних споруд, інженерних мереж 
чи шляхів, водних споруд тільки на підставі рішень міської ради та 
виконавчого комітету, за погодженням з відповідними організаціями в 
порядку, визначеному чинним законодавством. За порушення Правил 
передбачається адміністративна відповідальність за ст. 152 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. 
   В постанові № 273/07-ак, яка винесена 03 липня 2013 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, зазначено, що на прилеглій території приватного 
домоволодіння, розташованого за адресою: вул. Черкаська, 32, мешканець 
даного будинку Тутик Б.М. самовільно без рішення міської ради та 
виконавчого комітету, без погодження з відповідними організаціями                    
в порядку, визначеному чинним законодавством, проведено будівництво 
тротуару із завищеним рівнем, який перешкоджає руху спецтранспорту.  
     Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради встановив, що 
постанова № 273/07-ак, яка винесена 03 липня 2013 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. 
Таким чином, існує необхідність додаткового з'ясування і вивчення всіх 
обставин справи, а тому справа підлягає направленню на новий розгляд до 
адміністративної комісії.  
          Враховуючи викладене, 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. Тутика Б.М. задовольнити частково. 
2.  Скасувати постанову № 273/07–ак, яка винесена 03.07.2013 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. 
 

 
Міський голова                                                                                         О.Саінсус 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітко 22 85 83 


