
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.01.2018 № 16
м. Золотоноша

Про визначення переліку підприємств, установ, організацій та затвердження
видів суспільно-корисних безоплатних робіт для осіб, на яких судом накладено
адміністративне стягнення або призначено покарання у вигляді громадських
робіт

Розглянувши лист Золотоніського міськрайонного відділу з питань
пробації (27.12.2017 № 2869) про необхідність визначення підприємств, установ
та організацій, на об’єктах яких особи засуджені чи піддані адміністративному
стягненню відбуватимуть суспільно-корисні безоплатні роботи, відповідно до
статей 301 та 321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ч. 5
ст. 36 та ч. 1 ст. 39 Кримінально-виконавчого кодексу України, керуючись
ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Визначити КП „Міський водоканал”, ПрАТ „Золотоношарембуд”,
ПрАТ „Янтарь”, управління житлово-комунального господарства, відділ
культури, відділ освіти, Золотоніський міський центр соціальної допомоги,
Золотоніський ВП ГУНП України в Черкаській області як підприємства,
установи та організації по місту Золотоноша, на об’єктах яких особи засуджені
чи піддані адміністративному стягненню відбуватимуть суспільно-корисні
безоплатні роботи.

2. Визначити наступні види суспільно-корисних безоплатних робіт:
- очищення тротуарів, бордюр та доріг від снігу;
- утримання вулиць, парків, площ та територій, вказаних підприємств,

установ і організацій міста в належному санітарному стані (прибирання вулиць
зеленої зони, косіння бур’янів, видалення порослі, ліквідація стихійних
сміттєзвалищ та інше);

- прибирання та облаштування міських кладовищ;
- ліквідація наслідків стихійного лиха;
- підсобні роботи з облаштування і ремонту доріг, тротуарів зливової

каналізації та водопроводу.



3. Рекомендувати начальнику Золотоніського міськрайонного відділу з
питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та апробації Міністерства юстиції в
Черкаській області (Долгушин В.Ф.) при отриманні відповідного судового
рішення про призначення громадських робіт координувати подальші дії з
керівниками, визначених даним рішенням, підприємств, установ і організацій.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Золотоніської міської ради від 14.02.2017 № 39 „Про визначення переліку
підприємств, установ, організацій та затвердження видів суспільно-корисних
безоплатних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення
або призначено покарання у вигляді громадських робіт”.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального
господарства (Флоренко О.А.)

Міський голова В.О. Войцехівський

Флоренко  53346
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