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Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

13.01.2021                                          Михайлівка                                           № 17 

 

 

Про затвердження переліку об’єктів та видів   

суспільно - корисних  робіт для виконання 

адміністративного стягнення та кримінального 

покарання у вигляді громадських робіт на 2021 рік 

 

         Відповідно до статті 30, підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 7 грудня 

2017 року № 2234-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів», частини 1 статті 56 Кримінального кодексу України, статей 30, 31, 

321 Кодексу України про адміністративні правопорушення та на підставі запиту 

Кам`янського районного сектору Філії державної установи «Центр пробації» 

про визначення виду суспільно – корисних безоплатних та оплачуваних робіт 

для правопорушників та засуджених, виконком сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1.Затвердити перелік об’єктів та види суспільно-корисних робіт для 

виконання адміністративного стягнення та кримінального покарання у вигляді 

громадських робіт на території Михайлівської сільської ради на 2021 рік, що 

додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів О.О. БОРДЮГА та  

Ю.Ю. ГОРДІЯ, у межах визначених повноважень. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК  

 

 

 



                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    Рішення виконкому 

                    сільської ради 

                    13.01.2021 № 17 

 

Перелік об’єктів та види суспільно-корисних робіт для виконання 

адміністративного стягнення та кримінального покарання у вигляді 

громадських робіт на території Михайлівської сільської ради на 2021 рік 

 

Об’єкти робіт на території Михайлівської сільської ради: 

           - вулиці населених пунктів Михайлівської сільської територіальної 

громади; 

           - кладовища населених пунктів Михайлівської сільської територіальної 

громади; 

           - паркові зони населених пунктів Михайлівської сільської 

територіальної громади; 

           - об’єкти соціально - культурної сфери /АЗПСМи, ФАПи, ФПи, ліцеї, 

ЗДО, Будинки культури, клуби/; 

           - сміттєзвалища; 

           - пам’ятники. 

Види робіт : 

- упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших поховань 

загиблих захисників Вітчизни, утримання в належному стані кладовищ; 

- благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної 

сфери, зон відпочинку і туризму; 

- ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у населених пунктах; 

- роботи з відновлення та догляду пам’яток історії, природи, культури; 

- прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка 

чагарників уздовж доріг; 

- відновлення та благоустрій водойм, русел річок; 

- роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: закладів 

загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, спортивних 

майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я та інших об’єктів 

соціальної сфери; 

- роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, 

ветеранів війни, інвалідів; 

- роботи, пов’язані з ремонтом вулично - дорожньої мережі; 

- заготівля продуктів харчування для закладів загальної середньої освіти та 

закладів дошкільної освіти; 

- впорядкування територій населених пунктів територіальної громади з метою 

ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- виконання організаційних робіт, пов’язаних з підготовкою та проведенням 

святкових заходів. 

Керуюча справами (секретар) 

виконкому сільської ради                                                 Валентина ДАНІЛЕНКО  


