
 
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                                     № 1489 
 

 

Про затвердження видів безоплатних суспільно-

корисних громадських 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 такими особами  

громадських робіт на 2023 рік по території 

Маловисківської міської  територіальної 

громади 

 

Відповідно до ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

ст.ст. 30-1, 321-1, 321-3, 325-1, 325-3  Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді 

громадських робіт, виправних  робіт  та  суспільно-корисних робіт, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2018 року 

№474/5 ст. 36 ч. 1 Кримінально – виконавчого кодексу України, з метою 

визначення видів суспільно – корисних громадських робіт для порушників та 

засуджених, на яких судом накладено адміністративне стягнення та 

кримінальне покарання у вигляді громадських робіт, та об’єктів на яких будуть 

проводитись такі види робіт на території Маловисківської міської 

територіальної громади, міська рад  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити наступні види безоплатних суспільно корисних робіт, зідно з 

додатком 1 (додається). 

2. Затвердити перелік підприємств, на об’єктах яких здійснюватиметься 

виконання безоплатних суспільно-корисних робіт зідно з додатком 2 

(додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

Міський голова                                     Юрій  ГУЛЬДАС 



Додаток 1 

до рішення міської ради  

від 22 грудня 2022 року № 1489 

 

ПЕРЕЛІК 

видів безоплатних 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 у вигляді громадських робіт, які будуть 

здійснюватися  на території Маловисківської міської 

територіальної громади в 2023 році 

 

1. Визначити види безоплатних суспільно корисних робіт для порушників та 

засуджених на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт та кримінальне покарання у виді громадських робіт по 

території Маловисківської міської територіальної громади: 

- прибирання побутового сміття та снігу в громадських місцях; 

- посипання піском пішохідних доріжок під час ожеледиці; 

- побілка дерев, бордюрів; 

- обрізка дерев; 

- вирізка чагарників та прибирання сміття в парках та на кладовищах; 

- викошування бур’янів  по обочинах доріг, парках та громадських місцях; 

- роботи по благоустрою кладовищ та сміттєзвалища; 

- ремонтно – будівельні роботи на об’єктах комунальної власності . 

2. Об’єкти на яких будуть проводитись громадські роботи по території міської 

територіальної громади; 

- парки ; 

- кладовища; 

- сміттєзвалище; 

- вулиці та провулки; 

- берегові смуги водоймищ; 

- інші громадські місця міської територіальної громади; 

- об’єкти, які належать до комунальної власності міської територіальної 

громади. 

 

 

 

Секретар ради        Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради  

від 22 грудня 2022 року № 1489 

 

 

ПЕРЕЛІК 

підприємств, установ та організацій міської комунальної власності для 

відбування громадських робіт порушниками та засудженими, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт 

та кримінальне покарання  в 2023 році 

 

 

1.  Комунальне підприємство «Мала Виска Водоканал»; 

 

2. Комунальне підприємство «Мала Виска   МКП»; 

 

3. Комунальне підприємство « Мала Виска житлово-експлуатаційна дільниця»; 

 

4. Комунальне підприємство «Міський ринок». 

 

 

 

Секретар ради               Леся  ПОСТОЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


