
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

_28 січня 2021___ року                           Старокостянтинів                                         № __26      . 

 

 

Про визначення видів суспільно-корисних 

робіт та переліку підприємств, установ, 

організацій, на яких засуджені та порушники 

могли б відбувати покарання та стягнення 

 

 

Розглянувши листи Старокостянтинівського міськрайонного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, які 

зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради 06 січня 2021 року за                      

№ № 47/39-23/2021, 47/40-23/2021, 47/41-23/2021, відповідно до статей 30-1,   

31-1, 321-1, 325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 

56 Кримінального кодексу України, статей 36, 39 Кримінально-виконавчого 

кодексу України, керуючись підпунктом 17 пункту б частини першої статті 34, 

підпунктом 2 пункту а частини першої статті 38, статтею 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити види безоплатних суспільно-корисних робіт та перелік 

підприємств, установ, організацій, на яких засуджені та порушники могли б 

відбувати покарання та стягнення у вигляді громадських робіт, згідно з 

додатком 1. 

 

2. Визначити види робіт та перелік підприємств, установ, організацій, на 

яких порушники могли б відбувати адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт, згідно з додатком 2. 

 

3. Підприємствам, установам та організаціям забезпечити громадськими 

роботами засуджених та порушників у вільний від роботи та навчання час. 

 

4. Комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради та комунальному підприємству «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради:



2 

 

1) забезпечити відбування порушниками адміністративного стягнення у 

вигляді оплачуваних суспільно-корисних робіт; 

2) оплату праці здійснювати за фактично відпрацьований час у розмірі не 

меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати. 

 

5. Громадські та суспільно-корисні роботи порушникам та засудженим 

відбувати на території населених пунктів, які входять до складу 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30 січня 2020 року № 35 «Про визначення видів суспільно-

корисних робіт та переліку підприємств, установ, організацій, на яких 

засуджені та порушники могли б відбувати покарання та стягнення». 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Миколу КОШИКА. 

 

 

  

Міський голова                              підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

28 січня 2021 року № 26 

 

Види безоплатних суспільно-корисних робіт та перелік підприємств, установ, 

організацій, на яких засуджені та порушники могли б відбувати покарання та 

стягнення у вигляді громадських робіт 

 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації 
Об’єкти та види громадських робіт 

1 2 3 

1 Комунальне підприємство 

комбінат комунальних 

підприємств 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Благоустрій територій кладовищ; 

ліквідація стихійних звалищ; 

інші види робіт, які мають суспільно 

корисну спрямованість 

2 Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Благоустрій та озеленення 

територій населених пунктів, зон 

відпочинку, придорожніх смуг, місць 

загального користування; 

очищення берегів річок та 

водоймищ від побутових відходів; 

вирубка чагарників вздовж доріг, 

водоймищ; 

прибирання від хмизу та гілок 

об’єктів, де проводились роботи із 

обрізки зелених насаджень; 

прибирання території населених 

пунктів, дитячих та спортивних 

майданчиків; 

ремонт та впорядкування 

меморіальних поховань загиблих 

захисників Вітчизни, Алей Слави, 

територій біля пам’ятних знаків 

жертвам Голодомору 1932 - 1933 років 

тощо; 

участь у ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

очистка від снігу, ожеледиці, льоду 

тротуарів, зупинок громадського 

транспорту, територій об’єктів 

комунальної власності; 

посипання протиожеледною 

сумішшю тротуарів, перехресть,  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 

  пішохідних переходів, автобусних 

зупинок; 

поточні підсобні роботи на об’єктах 

підприємства, які не пов’язані з ризиком 

для життя 

3 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Надання соціально-побутових 

послуг підопічним центру 

4 
Дитяча музична школа ім.      

М. Кондратюка 

Поточні підсобні роботи, які не 

пов’язані з ризиком для життя 

5 
Історико-культурний центр-

музей «Старий Костянтинів» 

Поточні підсобні роботи, які не 

пов’язані з ризиком для життя 

6 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» 

Поточні підсобні роботи, які не 

пов’язані з ризиком для життя, в 

амбулаторіях загальної практики 

сімейної медицини та на фельдшерсько 

акушерських пунктах 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

28 січня 2021 року № 26 

 

 

Види робіт та перелік підприємств, установ, організацій, на яких порушники 

могли б відбувати адміністративне стягнення у вигляді  

суспільно корисних робіт 

 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації 

Об’єкти та види суспільно-корисних 

робіт 

1 2 3 

1 Комунальне підприємство 

комбінат комунальних 

підприємств 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Благоустрій територій кладовищ; 

ліквідація стихійних звалищ; 

інші види робіт, які мають суспільно-

корисну спрямованість 

2 Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

Благоустрій та озеленення 

територій населених пунктів, зон 

відпочинку, придорожніх смуг, місць 

загального користування; 

очищення берегів річок та 

водоймищ від побутових відходів; 

вирубка чагарників вздовж доріг, 

водоймищ; 

прибирання від хмизу та гілок 

об’єктів, де проводились роботи із 

обрізки зелених насаджень; 

прибирання території населених 

пунктів, дитячих та спортивних 

майданчиків; 

ремонт та впорядкування 

меморіальних поховань загиблих 

захисників Вітчизни, Алей Слави, 

територій біля пам’ятних знаків 

жертвам Голодомору 1932 - 1933 років 

тощо; 

участь у ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

очистка від снігу, ожеледиці, льоду 

тротуарів, зупинок громадського 

транспорту, територій об’єктів 

комунальної власності; 

посипання протиожеледною  
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 

  сумішшю тротуарів, перехресть, 

пішохідних переходів, автобусних 

зупинок; 

поточні підсобні роботи на об’єктах 

підприємства, які не пов’язані з 

ризиком для життя 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


