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Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ    
 

02 січня 2019 року                                                                                                             №2 
  

Про визначення на 2019 рік переліку 

об’єктів та видів безоплатних суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне 

стягнення чи кримінальне покарання у 

вигляді громадських робіт на території 

Комсомольської селищної ради 
 

Розглянувши лист Зміївського районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області від 12.12.18 року № 1135/24/4-18 про необхідність 

визначення переліку об’єктів та видів громадських робіт на яких порушники та засуджені 

повинні, виконувати такі роботи, відповідно до статті 36 Кримінально-виконавчого кодексу 

України, статей 30-1, 321-1, Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 

1.6 Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних 

робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України 19.03.2013  № 474/5 на виконання делегованих повноважень передбачених 

підпунктом 17 пункту «б» частини першої ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Комсомольська селищна рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2019 рік види безоплатних суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у вигляді 

громадських робіт на території Комсомольської селищної ради: 

- благоустрій та озеленення території; 

- впорядкування території; 

- скошування карантинних бур’янів;  

- очищення доріг та тротуарів  (сезонне); 

- ліквідація звалищ твердих побутових відходів; 

- інші загальнодоступні види робіт, які мають корисну спрямованість, відповідають 

потребам громади та сприяють їх соціальному розвитку. 

2. Визначити на 2019 рік об’єкти для відбування адміністративного стягнення чи 

кримінального покарання у вигляді громадських робіт на території Комсомольської 

селищної рад:  КП «Комунальник», ОСББ «Донець» та КП «Донець».  

3. Керівникам  КП «Комунальник», ОСББ «Донець» та КП «Донець» забезпечити: 

- контроль за виконанням  засудженими особами визначених для них робіт та 

дотриманням правил техніки безпеки; 

- своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення 

засуджених осіб від  відбування  покарання  та  переведення їх на інше місце роботи,  появу  

на  роботі  в  нетверезому  стані   чи   в   стані наркотичного  або  токсичного  сп'яніння,  

порушення  громадського порядку; 

- ведення обліку та щомісячне інформування  уповноваженого органу з питань пробації   

про кількість відпрацьованих засудженими особами годин та їх ставлення до праці.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О.В. 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                               Д.М. Діхтяр 


