
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

___30 січня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № __________35________ 

 

 

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» в Хмельницькій області, які 

зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради 03 січня 2020 року за          

№ 47/41-39/2020, № 47/42-39/2020, відповідно до ст. ст. 30-1, 31-1, 321-1, 325-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. ст. 56, 13 

Кримінально-виконавчого кодексу України, розпорядження міського голови від 

29 січня 2020 року № 26/2020-рвс «Про відрядження МЕЛЬНИЧУКА М.С., 

САВІЦЬКОГО В.В.», керуючись п. п. 17 п. б ч. 1 ст. 34, п. п. 2 п. а ч. 1 ст. 38,  

ст. 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 (додається). 

 

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

яких порушники могли б відбувати адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт (додається). 

 

3. Підприємствам, установам та організаціям забезпечити громадськими 

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

 

4. Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств та 

Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівному шляховому 

підприємству:
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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 праці. 

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27 грудня 2018 року № 422 «Про визначення переліку 

підприємств, установ, організацій, на яких порушники могли б відбувати 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт» та від 24 січня 

2019 року № 29 «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». 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                             підпис                              Володимир БОГАЧУК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради  

30 січня 2020 року № 35 

 

 

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 
Види громадських робіт 

1 Старокостянтинівський 

комбінат комунальних 

підприємств 

благоустрій території міського кладовища 

та міського парку культури та відпочинку; 

благоустрій прилеглої території до 

полігону твердих побутовий відходів; 

поточні підсобні роботи на об’єктах 

підприємства, які не пов’язані з ризиком для 

життя 

2 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-

будівне шляхове 

підприємство 

прибирання та благоустрій вулиць міста, 

придорожних смуг, зон відпочинку, парків, 

скверів, місць розташування пам’яток історії; 

посипання протиожеледною сумішшю 

тротуарів, перехресть, пішохідних переходів 

тощо; 

поточні підсобні роботи на об’єктах 

підприємства, які не пов’язані з ризиком для 

життя 

3 Дитяча музична школа 

ім. М. Кондратюка 

обкошування території, прилеглої до 

корпусів дитячої музичної школи; 

прибирання території; 

поточні підсобні роботи, які не пов’язані з 

ризиком для життя 

4 Історико-культурний 

центр-музей «Старий 

Костянтинів» 

поточні підсобні роботи, які не пов’язані з 

ризиком для життя 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                             Валентина ЯНЗЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради  

30 січня 2020 року № 35 

 

 

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 
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; 

поточні підсобні роботи на об’єктах 

підприємства, які не пов’язані з ризиком для 

життя 

2 Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-

будівне шляхове 

підприємство 

прибирання та благоустрій вулиць міста, 

придорожних смуг, зон відпочинку, парків, 

скверів, місць розташування пам’яток історії; 

посипання протиожеледною сумішшю 

тротуарів, перехресть, пішохідних переходів 

тощо; 

поточні підсобні роботи на об’єктах 

підприємства, які не пов’язані з ризиком для 

життя 

 

 

 

Керуючий справами                     підпис                                   Валентина ЯНЗЮК 

 


