
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«22» грудня  2022 року          м. Мала Виска                                     № 1488 
 

 

Про визначення видів оплачуваних суспільно-

корисних робіт для засуджених та 

правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді  

громадських робіт або засуджено за вчинення 

злочинів до даного покарання та переліку 

об’єктів для відбування особами таких робіт у 

2023 році 

 

 

Керуючись ст.ст. 25, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Порядку виконання адміністративних стягнень у 

вигляді громадських робіт, виправних  робіт  та  суспільно-корисних робіт, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2018 року 

№474/5на виконання статей 30-1 та 321-3, 325-1, 325-3  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, статті 36 частини 1 Кримінально – 

виконавчого Кодексу України, беручи до уваги  лист Маловисківського 

районного сектору Центру пробації в Кіровоградській області щодо визначення  

на 2023 рік переліку об’єктів та видів суспільно – корисних робіт для 

засуджених та правопорушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за вчинення злочинів до 

даного покарання,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити види оплачуваних суспільно-корисних робіт, які мають 

виконуватись для засуджених та правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за 

вчинення злочинів до даного покарання на 2023 рік: 

1.1.На об’єктах благоустрою Маловисківської міської ради та 

Маловисківської ТГ: 

- прибирання вулиць, узлісся, парків, скверів; 



- ліквідація стихійних сміттєзвалищ та прибирання міського полігону 

побутових відходів; 

- побілка бордюрів, дерев; 

- ремонт та фарбування громадських лавок; 

- роботи по озелененню міста, косіння газонів, підрізка дерев, кущів; 

- прибирання та ремонт автобусних зупинок, братських могил, 

громадських туалетів; 

- прибирання, косіння трави на кладовищах, ремонтні роботи на них; 

- розчищення русла річки Вись; 

- прибирання та ремонт спортивних майданчиків та спортивних 

стадіонів; 

1.2.На об’єктах комунальних підприємств, установ Маловисківської 

міської територіальної громади: 

- ремонтні роботи приміщень,  

- ремонтні роботи мереж водопостачання, водовідведення, 

електропостачання,  

- благоустрій територій.   

2. Визначити об’єктом відбування оплачуваних суспільно-корисних робіт для 

засуджених та правопорушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за вчинення злочинів 

до даного покарання  – Маловисківську міську раду, КП «Мала Виска 

МКП», КП «Мала Виска Водоканал». 

3. Міському голові, керівникам вищевказаних комунальних підприємств 

забезпечити організацію і виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт, 

здійснення контролю за виконанням робіт, ведення сумарного обліку 

відпрацьованого часу та налагодити взаємодію з Маловисківським 

районним сектором Центру пробації в Кіровоградській області з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації.  

4. Міському голові, керівникам вищевказаних комунальних підприємств 

визначити відповідальних осіб, які будуть здійснювати: 
ознайомлення засуджених та правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено за 

вчинення злочинів до даного покарання під підпис з правилами техніки 

безпеки і вести контроль за виконанням визначених робіт. 

- своєчасне повідомлення відділу з питань пробації про ухилення 

засуджених та правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді  громадських робіт або засуджено 

за вчинення злочинів до даного покарання від відбування 

адміністративного стягнення у виді суспільно-корисних робіт, а також 

переведення їх на інше місце роботи, появу на роботі у нетверезому 

стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння, порушення 

громадського порядку. 

- ведення обліку відпрацьованих годин та подання щомісячно 

інформації до Маловисківського районниого сектору Центру пробації 



в Кіровоградській області про кількість відпрацьованих годин і їх 

ставлення до праці. 

- бухгалтерам відповідних комунальних установ, в яких особи  будуть 

відбувати  покарання, здійснювати нарахування плати таким особам за 

виконання суспільно-корисних робіт та перерахування її на 

відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для 

подальшого погашення заборгованості. 

5. Контроль за виконанням порушниками громадських робіт покласти на 

постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                   Юрій ГУЛЬДАС 

 


