
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про визначення переліку підприємств, 

установ, організацій та видів 

безоплатних суспільно-корисних робіт, 

на яких засуджені та порушники могли 

б відбувати покарання у вигляді 

громадських робіт 

24 січня 2019 року Старокостянтинів   № 29 

 

Відповідно до ст. 321-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, ст. 13 Кримінально-виконавчого кодексу України, керуючись п. 

п 17 п. «б» ч. 1 ст. 34, п. п 2 п. «а» ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

  

1. Визначити перелік підприємств, установ, організацій та видів безоплатних 

суспільно-корисних робіт, на яких засуджені та порушники могли б відбувати 

покарання у вигляді громадських робіт (додається). 

 

2. Підприємствам, установам та організаціям, визначеним у додатку до 

рішення, забезпечити громадськими роботами у вільний від роботи та навчання 

час засуджених та порушників на основі їх участі у суспільно-корисній праці. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, п. п. 1, 2 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 15 березня 2018 року № 82 «Про визначення переліку 

підприємств, установ, організацій та видів безоплатних суспільно-корисних робіт, 

на яких засудженні та порушники могли б відбувати покарання у вигляді 

громадських робіт». 

 

 

 

Міський голова                           підпис                                            М. Мельничук 



Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

24 січня 2019 року № 29 

 

Перелік підприємств, установ, організацій та видів суспільно-корисних робіт, 

на яких засуджені та порушники могли б відбувати покарання у вигляді 

громадських робіт 

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, 

установи, організації 

Види суспільно-корисних робіт 

1 Старокостянтинівський 

комбінат комунальних 

підприємств 

благоустрій території міського кладовища 

та міського парку культури та відпочинку; 

благоустрій прилеглої території до 

полігону твердих побутовий відходів; 

благоустрій прилеглої території до 

очисних споруд зливової каналізації (ремонт 

огорожі та обладнання); 

поточні підсобні роботи на об’єктах 

підприємства, не пов’язані з ризиком для 

життя 

2 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-

будівне шляхове 

підприємство 

прибирання та благоустрій вулиць міста в 

зимовий період: розчищення від снігу, 

посипання протиожеледною сумішшю 

тротуарів, перехресть, пішохідних переходів, 

автобусних зупинок; 

формування крон дерев, видалення 

сухостійних дерев та кущів; 

перекопування грунту на квітниках; 

підкошування бур’янів на газонах; 

прибирання та благоустрій територій 

парків, скверів, пам’яток історії, набережної, 

майданчиків для стоянки автотранспорту, 

заїзних кишень на автобусних зупинках; 

заготівля дров для опалювальної системи 

підприємства 

3 Старокостянтинівське 

комунальне 

підприємство 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал» 

благоустрій території, поточні підсобні 

роботи, не пов’язані з ризиком для життя, на 

головній каналізаційній насосній станції, 

каналізаційних насосних станціях, 

водопровідних насосних станціях 



2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 

4 Старокостянтинівська 

житлово-експлуатаційна 

контора 

прибирання прибудинкових територій, 

території ремонтно-будівельної дільниці, 

складу підприємства; 

вантажно-розвантажувальні роботи; 

поточні підсобні роботи, не пов’язані з 

ризиком для життя 

5 Старокостянтинівська 

центральна районна 

лікарня 

прибирання, обкошування території 

лікарні; 

поточні підсобні роботи, не пов’язані з 

ризиком для життя; 

догляд за хворими 

6 Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

поточний ремонт в амбулаторіях 

загальної практики сімейної медицини; 

прибирання території; 

поточні підсобні роботи в амбулаторіях 

загальної практики сімейної медицини, не 

пов’язані з ризиком для життя 

7 Управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

ремонтно-будівельні роботи, не пов’язані 

з ризиком для життя, благоустрій території 

замку князів Острозьких, пам’яток історії та 

монументального мистецтва міста 

 

 

 

Керуючий справами                підпис                                                       В. Янзюк 

 


