
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ    
 

04 січня 2021 року                                                                                                             №8 
  

Про визначення на 2021 рік переліку 

об’єктів та видів громадських робіт, на яких 

порушники та засуджені повинні 

виконувати такі роботи на території 

Слобожанської селищної ради 
 

Розглянувши лист начальника Зміївського районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області від 11.11.20 року № 24/12/2370-20  та від 22.12.2020 

року № 24/12/2731-20 про визначення об’єктів та видів громадських робіт, на яких порушники 

та засуджені повинні виконувати такі роботи, відповідно до статей 301, 3211 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, статті 36 Кримінально-виборчого кодексу України на 

виконання делегованих повноважень передбачених підпунктом 17 пункту «б» частини першої 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Слобожанська селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2021 рік перелік об’єктів та видів громадських робіт, на яких порушники 

та засуджені повинні виконувати такі роботи на території Слобожанської селищної ради згідно 

з додатком (додається). 

2. Керівнику  комунального підприємства «Комунальник» забезпечити виконання вимог 

п. 3.19, 3.20, 4.1 Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, 

виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України 19.03.2013  № 474/5. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                        Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 



 

 

Погоджено: 

Начальник 

Зміївського районного 

відділу філії Державної 

Установи «Центр пробації» в 

Харківській області 

___________І.І. РИМАРУК 

 Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету Слобожанської  

селищної ради від 

18.12.2020 року № 36 

   

 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ВІДБУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ 

 

Комунальне підприємство «Комунальник». 

 

 

ВИДИ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ 

 

1. благоустрій та озеленення території; 

2. впорядкування території; 

3. скошування карантинних бур’янів;  

4. очищення доріг та тротуарів  (сезонне); 

5. ліквідація звалищ твердих побутових відходів; 

6. інші загальнодоступні види робіт, які мають корисну спрямованість, 

відповідають потребам громади та сприяють їх соціальному розвитку. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради       Яна ХАБАРОВА 


