
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29.12.2021 № 586 

м. Золотоноша 

 

Про визначення видів громадських робіт та перелік об’єктів для відпрацювання 

цих робіт для осіб, яких судом притягнуто до кримінальної відповідальності   
 

 Розглянувши лист Золотоніського міськрайонного відділу філії 

Державної установи „Центр пробації” в Черкаській області (17.12.2021  

№ 4280), відповідно ст. 36 ч. 5, ст. 39 ч.1 Кримінально-виконавчого Кодексу 

України, керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити ПП „Базис плюс”, ПП „ГРІН ТАУН” та ПП „Комерційна 

фірма Дорбуд” як підприємства для відпрацювання громадських робіт особами, 

яких притягнуто до кримінальної відповідальності. 

2. Затвердити перелік видів громадських робіт, що будуть виконуватися 

особами, яких притягнуто до кримінальної відповідальності згідно з додатком. 

3. Рекомендувати Золотоніському міськрайонному відділу філії Державної 

установи „Центр пробації” при отриманні відповідної постанови суду про 

притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді громадських робіт 

координувати подальші дії з керівниками підприємств, вказаних у п.1.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Флоренка О.А. та управління житлово-комунального господарства (Харін А.В.). 

 

 

Секретар ради                                                                 Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Артем Харін 23093 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 29.12.2021 № 586 

 

Перелік видів громадських робіт, що будуть виконуватися особами, яких 

притягнуто до кримінальної відповідальності  

 

1. ПП „Базис плюс”: 

- підмітання/прибирання/очищення тротуарів, алей, парків та майдану міста 

(вул. Садовий проїзд, вул. Шевченка, площа Героїв Майдану, Меморіальний 

парк, парк ім. Шевченка) від сміття, снігу тощо; 

- підмітання/прибирання/очищення головних площ населених пунктів, що 

увійшли до складу Золотоніської міської територіальної громади від сміття, 

снігу, тощо. 

  2. ПП „ГРІН ТАУН”: 

- підмітання/прибирання/очищення тротуарів, алей, парків та майдану міста 

(вул. Садовий проїзд, вул. Шевченка, площа Героїв Майдану, Меморіальний 

парк, парк ім. Шевченка) від сміття, снігу тощо; 

- підмітання/прибирання/очищення головних площ населених пунктів, що 

увійшли до складу Золотоніської міської  територіальної громади від сміття, 

снігу, тощо. 

3. ПП „Комерційна фірма Дорбуд”: 

- виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, в деяких 

випадках із значними фізичними зусиллями по благоустрою територій та 

прибиранню узбіч доріг та території підприємства за посадою „Підсобний 

робітник”. 

 

 

 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 
 

 


