
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24.05. 2018  № 152 

 м. Золотоноша 

 

Про визначення переліку підприємств, установ,  

організацій для осіб, на яких судом накладено  

адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт  
 

 Відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне 

утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів”, ст. 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, враховуючи лист Золотоніського 

міськрайонного відділу з питань апробації (14.02.2018 № 340), керуючись ст. 40 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити КП „Міський водоканал”, ПП УК „Янтарь” та ПП 

„Комерційна фірма Дорбуд” як підприємства, установи та організації для осіб, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-

корисних робіт. 

2. Затвердити перелік видів суспільно-корисних робіт, що будуть 

виконуватися особами, на яких судом накладено адміністративне стягнення 

згідно додатку. 

3. Рекомендувати Золотоніському міськрайонному відділу з питань пробації 

при отриманні відповідної постанови суду про накладення адміністративного 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт координувати подальші дії з 

керівниками підприємств, установ і організацій, вказаних у п.1.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління праці та соціального захисту 

населення (Лукомська Т.Е.). 

 

Міський голова            В.О. Войцехівський 

 

 

 

Лукомська 53320 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від 24.05.2018 № 152 

 

Перелік видів суспільно-корисних робіт, що будуть виконуватися особами, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення 

 

1. ПП УК „Янтарь”: 

- прибирання прибудинкової території; 

- ремонтно-будівельні роботи; 

2. Комунальне підприємство „Міський водоканал”: 

- очищення тротуарів, бордюр та доріг від снігу; 

- утримання вулиць, парків, площ в належному санітарному стані 

(прибирання вулиць, зеленої зони, косіння бур’янів, видалення порослі, 

ліквідації стихійних); 

- прибирання та облаштування міських кладовищ; 

- підсобні роботи з облаштування зливової каналізації та водопроводу; 

3. ПП „Комерційна фірма Дорбуд”: 

- поточний та капітальний ремонт територій підприємств та доріг міста. 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 
 


