
 

 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від « 12 » вересня 2013 року                                                                          № 500 

 
Про розгляд скарги по справі 
про адміністративне правопорушення 
гр. Столярова В.Б. 

 
          Розглянувши скаргу на постанову адміністративної комісії                         
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради щодо притягнення 
гр. Столярова Віктора Борисовича до адміністративної відповідальності                 
за порушення вимог підпункту 1 пункту 8 розділу 8 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 8 розділу 8 Правил передбачено, що суб’єктам             
у сфері благоустрою забороняється проведення земляних робіт без 
письмового повідомлення спеціалізованої інспекції. За порушення Правил 
передбачається адміністративна відповідальність за ст. 152 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. 
         В постанові № 322/08-ак, яка винесена 28 серпня 2013 року 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, зазначено, що на розі вул. Барболіна та вул. Української, на 
узбіччі проїзної частини, Кіровоградська філія Концерну радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення проводить земляні роботи без письмового 
повідомлення спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради.  
         Як вбачається зі скарги та додатків, доданих до скарги (пояснення               
гр. Столярова В.Б., довідка від 03.09.2013 р. № 6339/01), 30.07.2013 р. 
вийшов з ладу один з кабелів високовольтної кабельної лінії живлення КЛ-10 
кВ радіотелевізійної передавальної станції (РТПС) Кіровоградської філії 
Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. 06.08.2013 року, після 
визначення місця пошкодження, відповідно до підпунктом 1 пункту 7   
розділу 8 Правил, яким передбачено, що суб’єкти благоустрою зобов’язані 
негайно повідомити спеціалізовану інспекцію в телефонному режимі про 
проведення аварійних робіт на водопровідно-каналізаційних, теплових, 
електричних, телефонних та газових мережах, що вимагають негайного 



розриття вулиць, та надати письмові зобов’язання щодо відновлення 
елементів благоустрою на місці проведення робіт із зазначенням терміну 
відновлення, було повідомлено спеціалізовану інспекцію про аварію. Вказане 
підтверджується інформацією від головного спеціаліста спеціалізованої 
інспекції Кіровоградської міської ради Бойко Вікторії Вікторівни.  З метою 
ліквідації аварії було здійснено розриття ділянки на розі вул. Барболіна та 
вул. Української. 
         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 № 322/08-ак, яка винесена 28.08.2013 р. 
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради, і закрити справу, порушену проти гр. Столярова В.Б. 

 

 
Міський голова                                                                                         О.Саінсус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Квітко 22 85 83 
 


