
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 4 

від 31 січня 2019 року 

м. Заставна 

 

Про визначення переліку об’єктів,  

на яких порушники відбуватимуть  

суспільно корисні роботи, та видів таких робіт 

 

Керуючись статтями 311, 3251, 3253 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, розглянувши лист Заставнівського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» №44/8-22 від 02.01.2019 року про 

необхідність визначення та затвердження переліку об’єктів та видів суспільно 

корисних робіт, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В: 

1. Визначити та затвердити перелік об’єктів та види робіт, на яких особи, 

які перебувають на обліку в Заставнівському районному секторі філії 

Державної установи «Центр пробації», зможуть виконувати адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно корисних робіт у 2019 році згідно Додатку.      

2. Погодити із Заставнівським районним сектором філії Державної 

установи «Центр пробації» перелік об’єктів, на яких особи, які перебувають на 

обліку, зможуть виконувати адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт, та види робіт, що можуть ними виконуватись. 

3. Постійно вести облік та інформувати Заставнівський районний сектор 

філії Державної установи «Центр пробації» про кількість відпрацьованих 

особами годин та їх ставлення до праці. 

4. Нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт 

та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої 

служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів 



проводити тільки після виділення необхідних коштів сесією Заставнівської 

міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП ЗМР 

«Благоустрій плюс» Стадник Л.О. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до рішення  

виконавчого комітету 

Заставнівської  міської ради  

№ 4 від 31.01.2019 року  

 

№ 

п/п 
Перелік об’єктів Види робіт 

1. Парк «Заставнівський» 

Скошування трави  та очищення дерев, ремонт та 
фарбування лавочок, впорядкування території, збір та 

вивезення сміття 

2. 
Центральна площа міста 
Заставна 

Побілка дерев, обкопування та впорядкування клумб, 
збір та вивезення сміття 

3. 

Прилегла територія біля 

Палацу урочистих подій та 
пам’ятника воїнам-
інтернаціоналістам 

Скошування трави, ремонт та фарбування лавочок, 
збір та вивезення сміття 

4. 
Територія біля пам’ятника 

загиблим воїнам 

Скошування трави, та очищення дерев,  збір та 

вивезення сміття, ремонтні роботи 

5. Міські кладовища 
Скошування трави  та очищення дерев,  вирубування 

дикоростучих кущів, збір та вивезення сміття 

6. Міський стадіон 
Скошування трави, ремонт та фарбування лавочок, 
збір та вивезення сміття 

7. 
Територія скверу перед 

стадіоном 

Скошування трави та очищення дерев, збір та 

вивезення сміття 

8. Придорожні смуги 
Скошування трави та дикоростучих кущів, збір і 
вивезення сміття 

9. Водозбірні канали (шанці) Скошування трави, збір та вивезення сміття 

10. 
Територія, прилегла до 
кладовища в с.Вербівці 

Зрізання кущів, сухих дерев, скошування трави, 
впорядкування території, збір та вивезення сміття 

11. 
Прилегла територія біля 
пам’ятника в с.Вербівці 

Скошування трави, збір та вивезення сміття 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                          Ганяк Л.В. 
  
 

 

 

 

    «ПОГОДЖЕНО» 

 
Начальник Заставнівського РС 

філії Державної установи «Центр пробації»   
у Чернівецькій області 

капітан внутрішньої служби                                                       Шкоропада О.В. 


