
                               
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

Від 14.03.2018 р. № 34  
 

 

Про затвердження видів безоплатних 

суспільно-корисних робіт та переліку  

об’єктів для відбування громадських 

робіт особами, яким призначені громадські  

роботи, як покарання чи адміністративне 

стягнення на території  Заводської міської ради. 

 

Розглянувши лист Лохвицького районного відділу з питань пробації від 27 грудня 

2017 року за № 1628 та відповідно до статті 56 Кримінального кодексу України, статті 36 

Кримінально-виконавчого кодексу України, статей 30
1
 та 321

-1
 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, статті 40  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні».  

 

Вирішили:  
1. Затвердити перелік видів безоплатних суспільно – корисних робіт та перелік 

об’єктів для відбування громадських робіт особами, яким призначені громадські роботи, 

як покарання чи адміністративне стягнення на території Заводської міської ради 

(додається). 

2. Визначити КП «Комунсервіс» суб’єктом для відбування громадських робіт 

особам, яким призначені громадські роботи, як покарання чи  адміністративне стягнення 

на території Заводської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  провідного спеціаліста з 

питань інфраструктури та спорту Мусієнка В.О. 

 
 

 

         Міський голова                                                        В. Сидоренко  

 

 

 



                    
 

  
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                          ПОГОДЖУЮ 
рішенням виконавчого комітету                                Начальник Лохвицької 
Заводської  міської ради № 34                                    РВ з питань пробації 
від 14.03.2018 року                                                      підполковник 
                                                                                       С.  Левченко 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ  та ВИДІВ БЕЗОПЛАТНИХ 
 СУСПІЛЬНО-КОРИСНИХ РОБІТ 

  
для відбування громадських робіт особами,  

 яким призначені громадські роботи, як покарання чи адміністративне 
стягнення на території Заводської міської ради 

 
 

1. Міські цвинтарі: 
-  вирубування чагарників та паростків молодих дерев; 
-  обкошування бур’янів; 
- прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок; 
- фарбування паркану; 
-  ремонт та фарбування ритуального інвентарю. 
 
2. Міські будинки культури: 
- впорядкування прилеглої території (обкошування бур’янів навколо 
приміщень, прибирання сухого листя, розчищення від снігу, вирубування 
паростків молодих дерев); 
- дрібний ремонт (фарбування вікон, дверей, підлоги, паркану, побілка стін, 
ремонт інвентарю); 
- заготівля дров та обслуговування твердопаливного котла. 
 
3. Міське звалище ТПВ:  
- обкошування бур’янів,  
- упорядкування сміття; 
- вирубування чагарників та паростків молодих дерев. 
 
 
4. Міські дороги та тротуари: 
- обкошування обочин доріг; 
- вирубування паростків молодих дерев; 
- збирання сміття; 
- посипання протиожеледним матеріалом в зимовий період; 
- очистка від снігу та льоду. 



 
5.  Автобусні зупинки міста: 
- обкошування бур’янів; 
- збирання сміття; 
- дрібний ремонт; 
- побілка бордюр. 
 
6.  Парки, сквери міста Заводське: 
- побілка дерев; 
- вирубування паростків молодих дерев; 
- викошування бур’янів, прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок. 
 
 
 
Секретар Заводської міської ради                            Л.О. Мащенко  
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