
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29.01. 2019  № 25 

 м. Золотоноша 

 

Про визначення видів суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів для 

відпрацювання цих робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення або притягнуто до кримінальної відповідальності   
 

 Розглянувши листи Золотоніського міськрайонного відділу філії 

Державної установи „Центр пробації” (14.12.2019 № 2607, 2608), відповідно  

ст. 30-1, 31-1, 321-1, 325-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, ст. 56 Кримінального Кодексу України, ст. 36 ч. 5, ст. 39 та с 

т. 39 ч.1  Кримінально-виконавчого Кодексу України, керуючись ст. 40 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити відділ культури, КП „Міський водоканал” та ПП „Комерційна 

фірма Дорбуд” як підприємства, установи та організації для осіб, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення або притягнуто до кримінальної 

відповідальності у вигляді суспільно-корисних робіт. 

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

виконуватися особами, на яких судом накладено адміністративне стягнення або 

притягнуто до кримінальної відповідальності згідно додатку. 

3. Рекомендувати Золотоніському міськрайонному відділу філії Державної 

установи „Центр пробації” при отриманні відповідної постанови суду про 

накладення адміністративного стягнення або притягнення до кримінальної 

відповідальності у вигляді громадських 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 29.01.2019 № 25 

 

Перелік видів громадських робіт, що будуть виконуватися особами, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення або притягнуто до кримінальної 

відповідальності  

 

1. Відділ культури: 

- прибирання території парку культури та відпочинку ім. Т.Г Шевченка та 

міського будинку культури; 

2. Комунальне підприємство „Міський водоканал”: 

- прибирання та облаштування міських кладовищ; 

- підсобні роботи з облаштування зливової каналізації та водопроводу; 

- роботи зі збирання, завантаження, розвантаження твердих побутових 

відходів на території міста; 

3. ПП „Комерційна фірма Дорбуд”: 

- поточний та капітальний ремонт територій підприємств та доріг міста. 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 
 


