
 

У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ    

02 січня  2019 року        № 3 
 

Про затвердження переліку об’єктів та 

видів суспільно корисних оплачуваних 

робіт для осіб, на яких судом накладене 

адміністративне  стягнення у виді 

суспільно-корисних оплачуваних робіт, 

на 2019 рік  
 Розглянувши лист Зміївського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Харківській області від 13.12.18 року № 1195/24/4-

18, з метою врегулювання питань переліку об’єктів, видів суспільно корисних 

оплачуваних робіт, на виконання вимог статей 31¹, 325¹ Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, пункту 13.15 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 повноважень передбачених статтею 

40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Комсомольської  селищної рада  
В И Р І Ш И В: 

 

1. Визначити об’єктом, на якому можуть проводитись суспільно-корисні 

оплачувані роботи: територію Комсомольської селищної ради Зміївського 

району Харківської області. 

2. Затвердити перелік видів суспільно корисних оплачуваних робіт, які можуть 

виконуватись із залученням порушників на яких накладено адміністративного 

стягнення (додаток 1). 

3. 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 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1EjsaN5Td-yBd8tuL2rjqEQn4p44wEbMs


Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради від 

02січня 2019 р. № 3 

 

Перелік  

видів суспільно корисних оплачуваних робіт, які можуть виконуватись із 

залученням порушників на яких накладено адміністративного стягнення 

  

№ 

п/п 
Види суспільно корисних оплачуваних робіт 

1 благоустрій та озеленення територій населених пунктів Комсомольської 

селищної  ради, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, роботи на 

об’єктах від забруднення побутовим та промисловим сміттям, інші 

доступні види робіт некваліфікованої трудової діяльності, що не пов’язані 

з ризиком для життя, які відповідають потребам громади, мають суспільно 

корисну спрямованість та сприяють їх соціальному розвитку  
2 розчистка снігу з тротуарів та доріг, посипання тротуарів піщано-сольовою 

сумішшю в зимовий період  
3 впорядкування територій населених пунктів, з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади  
4 виконання будь-яких суспільно корисних видів тимчасових робіт, 

пов’язаних з господарською діяльністю підприємств, установ, організацій, 

та для яких не можуть бути використані робочі місця та вакансії  
 

Примітка: особи, на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт, на території Комсомольської селищної ради повинні виконувати 

суспільно-корисні роботи, які не вимагають спеціальної кваліфікації та не входять до 

переліку робіт на висоті та особливо небезпечних робіт. 
 
 
 
 
 
 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                    Д.М. Діхтяр 
 

 


