
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від27.06.2018 року № 74 

м.Кам’янка 

 

Про затвердження  видів суспільно-корисних  

оплачуваних робіт для виконання адміністративного 

правопорушення з метою стягнення заборгованості 

зі сплати аліментів на території Кам’янської міської 

об’єднаної територіальної громадина 2018 рік. 

 

Керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «про внесення змін до деяких виконавчих актів України щодо 

посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення 

порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів", 

виконком міської ради- ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Перелік видів оплачуваних громадських робіт, що мають 

суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам міської об’єднаної  

територіальної громади, її соціальному розвитку та сприяють примусовому 

стягненню заборгованості зі сплати аліментів. 

2. Створити тимчасові робочі місця для проведення оплачуваних суспільно 

корисних робіт, відповідно до видів, затверджених рішенням. 

Визначити: 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

головиз питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

 

 

 

Міський голова                         В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

від 27.06.2018 року № 

 

 

Перелік видів оплачуваних громадських робіт 

 

 

1. Об’єкти комунальної власності містаКам’янка, сіл Тимошівка та Юрчиха на 

яких порушники будуть відбувати громадські роботи, а саме: 

- житлові багатоквартирні будинки та прибудинкові території; 

- території парків, майданів; 

- вулично-дорожня мережа; 

2. Види громадських робіт, що полягають у виконанні порушниками у вільний від 

роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт на території 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади: 

- санітарне очищення місць загального користування багатоквартирних житлових 

будинків та прибудинкових територій, територій парків, кладовищ, вулично-

дорожньої мережі; 

- ремонт та фарбування малих архітектурних форм, огорож на території міста; 

- обслуговування дитячих та спортивних майданчиків; 

- навантаження негабаритного сміття, гілля; 

- покіс трави на газонах; 

- догляд за квітниками, зеленими насадженнями. 

3. Виконання безоплатних суспільно- корисних робіт здійснюється на об’єктах 

підприємства КП «Кам’янка-житло», робочої групи з благоустрою міста  

виконавчого комітету  Кам’янської міської ради, території старостинських округів 

сіл Тимошівка та Юрчиха. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому     Ю.І.Щербак 

 


