
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 22 січня 2020 р.                                                                                          № 6  
 
Про визначення видів суспільно 
корисних робіт та переліку 
об'єктів на яких порушники 
будуть виконувати суспільно 
корисні роботи 
 

Відповідно до статей 311, 1831, 3251, 3252, 3253 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, керуючись ст. 38, ст. 40 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 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», Порядку виконання адміністративних 
стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних 
робіт затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2013 р. 
№474/5, розглянувши лист Андрушівського районного сектору філії ДУ "Центр 
пробації" у Житомирській  області від 29.12.2020 року  №33\1\901-2020, та 
заслухавши інформацію про перелік об’єктів та визначення видів оплатної 
суспільно корисної праці для осіб, яким призначено покарання у виді суспільно 
корисних робіт на території Андрушівської міської територіальної громади, 
виконком Андрушівської міської ради 
 
В И Р І Ш У Є: 

 
1. Визначити види оплачуваної суспільно корисної праці для осіб, які 

вчинили адміністративні правопорушення, яким призначено покарання у виді 
суспільно корисних  робіт, а саме: 

фарбування та ремонт парканів, прибирання та санітарна очистка від 
сміття територій місць загального користування, обкошування узбіч доріг, 
водоймищ, парку та скверів, кладовищ, внутрішня і зовнішня побілка 
приміщень та дерев, вирубування самосійних кущів, зрізання сухостійних, 
фаутних, аварійних дерев (в т.ч. на кладовищах), озеленення території 
громади, заготівля, рубання  дров, розчищення снігу та посипання 
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комунальних доріг зимою. Допомога престарілим громадянам, одиноким  
жителям територіальної громади. 
 

2. Визначити перелік об’єктів, на яких порушники будуть відбувати 
суспільно корисні роботи, за умови наявного фінансового забезпечення: 

 

- КП АМР «Комсервіс»; 
- КП АМР «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ»; 
- КП ДОЗ «Чайка» Андрушівської міської ради; 
- Андрушівська міська рада. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горкуна В.І. 
 
 
 
Міський голова                                                                        Галина БІЛЕЦЬКА 
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