
РІШЕННЯ 
проєкт 

від __ лютого 2022 року                                                            №__ 
смт Олександрівка 

 
Про визначення переліку  
об’єктів та видів робіт для порушників  
та засуджених до покарання у виді 
громадських та суспільно корисних 
робіт на 2022-2023 роки 
 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» частини 1 статті 38 та підпункту 17 
пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 311 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом 
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 
аліментів», статті 3251 Кодексу України «»Про адміністративні 
правопорушення»  та запиту Олександрівського районного відділу філії 
державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області від 06 січня  
2021 року № 31/16-28 «Про визначення видів суспільно корисних робіт та 
переліку об’єктів для відбування громадських робіт на 2022 рік»  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити перелік об’єктів та видів робіт для порушників та засуджених  
до покарання у виді громадських робіт, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді громадських та суспільно корисних робіт 
на 2022-2023 роки, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя 
СКЛЯРЕНКА. 

 
 
 

Селищний голова                                                         Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  ДОДАТОК 
                                                                  до рішення виконавчого комітету 
                                                                  Олександрівської  селищної ради 
                                                                  від «___» ___________ 2022 року № ____ 
 

ПЕРЕЛІК 
ОБ’ЄКТІВ ТА ВИДІВ 

робіт для порушників та засуджених до покарання у виді громадських робіт, на 
яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських та 

суспільно корисних робіт на 2022-2023 роки 
 

1. ОБ’ЄКТИ НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ:   
1.Території населених пунктів Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області 
2. Комунальні підприємства селищної ради 

 

ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ: 
 

1. прибирання побутового, рослинного  та будівельного сміття на 
закріплених територіях; 
2. очищення доріг та тротуарів від бруду, піску та сміття; 
3. косіння, видалення трави, ліквідація бур’янів, порослі та кущів, обрізка 
гілля на закріплених територіях; 
4. копання газонів та клумб; 
5. біління бордюрного каменю та дерев, поливання клумб та саженців; 
6. фарбування малих архітектурних форм, спортивних та дитячих 
майданчиків на прибудинкових територіях; 
7. прибирання узбіччя вздовж закріпленої території; 
8. рубання дров, навантаження та вивіз обрізаного гілля; 
9. ремонтні роботи та інші роботи з благоустрою; 
10. розчистка снігу, посипання доріг та інші роботи в зимовий період на 
закріплених територіях; 
11. допомога працівникам в навантаженні чи розвантаженні обладнання та 
матеріалів; 
12. благоустрій та впорядкування громадських кладовищ; 
13. впорядкування території  населених пунктів з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов, визнаних 
такими в законному порядку. 
 
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету  
Олександрівської селищної ради                                                          С. Антіпов 


