
                                                                                                                               
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

17  лютого 2022 року                                   Деражня                                                            № 12 

Про визначення видів та об’єктів громадських і суспільно корисних робіт, на які 

можуть залучатися особи, на яких судом накладено адміністративне стягнення або 

кримінальне покарання у вигляді суспільно корисних та громадських робіт 

 

На підставі п.п. 2 п. «а» ч.1 ст. 38, ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ч.1 ст. 56 Кримінального кодексу України, ч.ч.1, 

5 ст. 36 Кримінально-виконавчого кодексу України, ст.30-1, 31-1, 321-1, 325-3 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, розглянувши звернення Хмельницького 

районного сектору № 4 філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області від 10.01.2022 року  №43/5/16-22та № 43/5/17-22 щодо визначення видів та 

об’єктів громадських і суспільно корисних  робіт, виконавчий комітет Деражнянської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити види громадських і суспільно корисних робіт на території 

Деражнянської міської територіальної громади, на які можуть залучатися особи, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення або кримінальне покарання у вигляді 

суспільно корисних та громадських робіт згідно з додатком 1. 

 

2. Визначити  Перелік об’єктів  на території Деражнянської міської територіальної 

громади, на які можуть залучатися особи, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення або кримінальне покарання у вигляді суспільно корисних та громадських робіт 

згідно з додатком 2. 

 

3. Рішення виконавчого комітету Деражнянської міської ради від 15.04.2021 року 

№ 15 визнати таким, що втратило чинність. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Андрій КОВПАК 

 

 

 



                                                                    Додаток  1 

Рішення виконавчого комітету 

                                                                                                   Деражнянської міської ради 

                                                                                              від 17  лютого 2022 року  

                                                              № 12 

 

 

Види громадських і суспільно корисних робіт на території Деражнянської міської 

територіальної громади, на які можуть залучатися особи, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення або кримінальне покарання у вигляді суспільно 

корисних та громадських робіт 

 

 

1. Благоустрій та озеленення територій Деражнянської міської територіальної 

громади, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, паркових зон, 

культових споруд, придорожніх смуг. 

2. Роботи з утримання в належному стані меморіальних та пам’ятних місць, 

зокрема,впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни. 

3. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів. 

4. Очищення та впорядкування берегів річок і водоймищ. 

5. Збір, сортування, транспортування побутові відходи та вторинної сировини. 

6. Обрізання дерев та кущів. 

7. Очищення від снігу, льоду, сміття, ґрунтових та інших наносів вулиць та 

доріжок. 

8. Облаштування та ремонт дитячих і спортивних майданчиків. 

9. Інші доступні види трудової діяльності, які мають суспільно корисну 

спрямованість,відповідають потребам територіальної громади та сприяють її соціальному 

розвитку. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                              Андрій  ІВАХОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                     Додаток  2 

Рішення виконавчого комітету 

                                                                                                   Деражнянської міської ради 

                                                                                              від 17 лютого 2022 року 

                                                              № 12 

 

 

 

 Перелік об’єктів  на території Деражнянської міської територіальної громади, на які 

можуть залучатися особи, на яких судом накладено адміністративне стягнення або 

кримінальне покарання у вигляді суспільно корисних та громадських робіт 

 

 

1. КП «Деражнянський ЖЕК №1». 

2. КП «Деражнянський міськводоканал». 

3. Парки культури та відпочинку. 

4. Несанкціоновані сміттєзвалища. 

5. Кладовища. 

6. Вулиці, пішохідні доріжки населених пунктів. 

7. Прибережні зони річок та водойм. 

8. Пам’ятники, пам’ятні знаки, тощо. 

9. Громадські туалети. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                              Андрій  ІВАХОВ 


