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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 28 січня 2021 року                                                                               № 5

Про  визначення переліку об’єктів
для відбування суспільно-корисних
робіт порушниками та видів суспільно
корисних робіт на 2021 рік

Розглянувши листи враховуючи лист ДУ «Центр пробації»
Добровеличківський районний сектор філії державної установи «Центр
пробації» в Кіровоградській області від 04.12.2020 року № 31/6-1477 та
Новоукраїнського районного відділу філії державної установи «Центр
пробації» в Кіровоградській області від 02.01.2020 року № 20, відповідно до
статті 31-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради в и р і ш и в  :

1. Визначити перелік об’єктів, на яких порушники в порядку
адміністративного судочинства відбувають призначене стягнення у вигляді
суспільно корисних робіт на території Помічнянської міської територіальної
громади на 2021 рік згідно з додатком.

2. Затвердити перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт для
відбування призначеного в порядку адміністративного судочинства
стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на території Помічнянської
міської територіальної громади на 2021 рік (додається).

3. Направити дане рішення Добровеличківському районному сектору з
питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в
Кіровоградській області, Комунальному некомерційному підприємству
«Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою»,
Помічнянському комбінату комунальних підприємств та старості
старостинського округу Помічнянської міської ОГ Лейбенку В.В.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради (житлово-комунальна
сфера)  Хрущ І.В.



Міський голова Микола АНТОШИК
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Затверджено
                                                                                                            рішенням виконкому
                                                                                                            Помічнянської міської ради
                                                                                                            від 28.01.2021 року № 5

П Е Р Е Л І К
об’єктів, на яких порушники в порядку адміністративного судочинства
відбувають призначене стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на

території Помічнянської міської територіальної громади на 2021 рік

1. Помічнянський комбінат комунальних підприємств.

2. Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою».

3. Міський Палац культури та сільський Будинок культури.

4. КНП «Помічнянська міська лікарня»

Міський голова Микола АНТОШИК
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Затверджено
                                                                                                   рішенням виконкому
                                                                                                   Помічнянської міської ради
                                                                                                   від 28.01.2021 року № 5

П Е Р Е Л І К
оплачуваних суспільно корисних робіт для відбування призначеного

в порядку адміністративного судочинства стягнення у вигляді
суспільно корисних робіт на території Помічнянської  міської

територіальної громади на 2021 рік

1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів
соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд,
придорожніх смуг.

2. Роботи пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери
(шкіл, дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів, закладів культури і
охорони здоров’я та інших закладів).

3. Роботи пов’язані з ремонтом системи водопостачання, вулично-дорожньої
мережі на території населених пунктів Помічнянської міської територіальної
громади (далі - ТГ).

4. Впорядкування території населених пунктів Помічнянської міської ТГ з
метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими в
установленому порядку.

5. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних
місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території  Помічнянської
міської ТГ.

6. Роботи в міській та сільській місцевості, пов’язані з ремонтом приватних
будинків одиноких осіб, ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням
органів місцевого самоврядування.

7. Роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках ТГ.
8. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та

водоймищ.
9. Допоміжні роботи у секторі  ведення військового обліку з документацією в

період призовної кампанії.
10. Надання допомоги учасникам АТО, ООС та сім’ям загиблих учасників

АТО, ООС.
11. Інформування населення стосовно отримання житлових субсидій та

сплати земельного податку.

_____________________________
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