
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
28.03.2018           № 51 

Про визначення   переліку  видів та об’єктів  оплачуваних суспільно-

корисних робіт для порушників, які відбуватимуть адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт  на 2018 рік  

 Відповідно до статей 30-1, 321-1, 321-3 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, статті 39 Кримінально-виконавчого 
кодексу, керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 38, частиною шостою 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 
розглянувши запит Татарбунарського районного відділу з питань пробації 
Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції від 13.12.2018 р. № 149,  
виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ:  

 1. Визначити  перелік видів оплачуваних  суспільно-корисних робіт, які 
мають виконуватись особами, що вчинили адміністративні правопорушення 
та на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-
корисних робіт на території Татарбунарської міської ради на 2018 рік згідно 
додатку. 

        2. Визначити об’єктами відбування суспільно-корисних робіт особами, 
що вчинили адміністративні правопорушення та на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт Управління 
майном комунальної власності та забезпечення благоустрою у місті 
Татарбунарської міської ради та КП «Водопостачальник». 

 3. Керівникам визначених підприємства, установи: 

 3.1. Погодити із Татарбунарським районним відділом з питань пробації 
Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції визначені перелік видів  та 
об’єкти суспільно-корисних робіт на території Татарбунарської міської ради 
для порушників на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді 
суспільно-корисних робіт. 



 3.2. Призначити відповідальних за організацію і виконання суспільно-
корисних робіт та налагодити взаємодію з  Татарбунарським районним 
відділом з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;  
 3.3. Здійснювати контроль за виконанням порушниками призначених 
їм робіт; 
 3.4. Своєчасне повідомляти Татарбунарський районний відділ з питань 
пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції про ухилення 
порушника від виконання суспільно корисних робіт; 
 3.5. Вести облік та інформувати Татарбунарський районний відділ з 
питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції про кількість 
відпрацьованих порушником годин; 
 3.6. Нараховувати плату порушнику за виконання суспільно корисних 
робіт та перераховувати її на відповідний рахунок органу державної 
виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати 
аліментів. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова           А.П. Глущенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконкому 
Татарбунарської міської ради  
від 28.03.2018 
№ 51 
 

 
 

П Е Р Е Л І К 
 

видів оплачуваних  суспільно-корисних робіт, які мають виконуватись 
особами, що вчинили адміністративні правопорушення та на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 
території Татарбунарської міської ради на 2018 рік  

 
 1.  Усі види робіт, пов’язані з благоустроєм у місті: скошування узбіччя 
доріг, газонів, територій парків та скверів, підрізання кущів та дерев, посадка 
і обкопування дерев, прибирання вулиць, завантаження сміття вручну, 
побілка, очистка бордюрів, лотків,  земляні роботи, підсобні роботи. 

 
 2. Прибирання кладовищ, посипка підйомів на автошляхах, очистка 
громадських туалетів, фарбування авто зупинок, будівництво та ремонт 
парканів, завантаження палива та заготівля дров для опалення та інші види 
робіт, які не суперечать законодавству України і не носять характер 
шкідливих для життя і здоров’я. 

 
3. Некваліфіковані роботи на  КП «Водопостачальник»: земляні роботи. 

 
 
 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету       Л.В.Коваль 
 

 
 


