
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29.01.2019 року № 6 

м.Кам’янка 

 

Про визначення видів суспільно-корисних робіт 

та погодження об’єктів для відбування покарання 

для порушників на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у виді громадських робіт на 2019 рік. 

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 30, 321-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою визначення виду суспільно-

корисних робіт та переліку об’єктів для відбування порушниками та засудженими, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт та осіб, засуджених до 

кримінального покарання у виді громадських робіт, розглянувши лист начальника 

Кам’янського РС філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області , 

виконком міської ради- ВИРІШИВ: 

1. Визначити: 

Об’єкти комунальної власності міста Кам’янка, сіл Тимошівка та Юрчиха дляа порушників на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт, а саме: 

- житлові багатоквартирні будинки та прибудинкові території; 

- території парків, майданів; 

- вулично-дорожня мережа; 

1.2. 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. 

2. 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. 

3.   Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

4. Дане рішення направити до Кам’янського РС з питань пробації Центрального 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

Міський голова                                                                                                                    В.І. Тірон 

 


