
                               

 

 

 

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 15.01.2021 р. № 13 
 

Про затвердження  та погодження видів оплачуваних 

суспільно-корисних робіт для порушників, 

на яких  накладено адміністративне стягнення 

у вигляді суспільно-корисних робіт та перелік  

об’єктів, на яких порушники повинні виконувати 

ці роботи на території  Заводської міської ради. 

 

Розглянувши лист Лохвицького РС філії ДУ «Центр пробації» в Полтавській області: 

від 04.01.2021 року за № 25/15/5-21 та відповідно до статтей 31
1
, 325

1
 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, статті 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити  види  робіт  для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних суспільно-корисних робіт та перелік 

об’єктів, на яких порушники повинні виконувати такі роботи на території  Заводської міської 

ради  (додається).  

2. Погодити перелік об’єктів для відбування громадських робіт особами, яким 

призначені громадські роботи, як покарання чи адміністративне стягнення та види цих робіт 

із Лохвицьким РС з питань пробації. 

3. Визначити КП «Комунсервіс» суб’єктом для відбування громадських робіт особам, 

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

Заводської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  начальника відділу 

комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства 

та благоустрою Хоменка С.П. 

5. Рішення виконавчого комітету від 21.01.2020 року за № 11 - скасувати. 

 

  
 

 

 

         Міський голова                                                        Віталій  СИДОРЕНКО  

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                         ПОГОДЖУЮ 

рішенням виконавчого комітету                               Начальник сектору    

Заводської  міської ради №  13                                  Лохвицького РС 

від 15.01.2021 року                                                     філії ДУ «Центр пробації» 

                                                                                      Полтавської області 

                                                                                      підполковник ВС 

                                                                                      С. ЛЕВЧЕНКО 

 

 

ПЕРЕЛІК   ВИДІВ та ОБ'ЄКТІВ ОПЛАЧУВАНИХ 

 СУСПІЛЬНО-КОРИСНИХ РОБІТ 

  

для порушників, на яких  судом накладено адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних 

суспільно-корисних робіт, та перелік об’єктів,  на яких порушники повинні виконувати такі 

роботи на  території Заводської міської ради. 

 

1. Цвинтарі, пам’ятники, архітектурні форми Заводської територіальної 

    громади: 

-  вирубування чагарників та паростків молодих дерев; 

-  обкошування бур’янів; 

-  прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок; 

-  фарбування архітектурних форм, парканів; 

-  ремонт та фарбування ритуального інвентарю. 

 

2. Міський полігон ТПВ:  

- обкошування бур’янів,  

- упорядкування сміття; 

- вирубування чагарників та паростків молодих дерев 

 

3. Дороги та тротуари Заводської територіальної громади: 

- обкошування обочин доріг; 

- вирубування паростків молодих дерев; 

- збирання сміття; 

- посипання протиожеледним матеріалом в зимовий період; 

- очистка від снігу та льоду. 

 

4.  Парки, сквери Заводської територіальної громади: 

- побілка дерев; 

- вирубування паростків молодих дерев; 

- викошування бур’янів, прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок; 

- перекопування газонів,формування клумб, посадка квітів, дерев. 

 

 

          Секретар Заводської  

           міської ради                                      Лариса МАЩЕНКО  

 


