
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять дев'ята сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21  лютого  2019 року                                                                        № 583 
 

Про затвердження видів 

громадських робіт та перелік 

об’єктів для порушників, які 

відбуватимуть адміністративне 

стягнення та кримінальне 

покарання у виді суспільно-

корисних (громадських) робіт на 

території смт Власівка  

 

 Розглянувши листи начальника Світловодського районного відділу філії 

державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області  

ЛУГОВОГО О.В. від 04.02.2019 № 60, від 04.02.2019 № 61 щодо визначення 

об’єктів для порушників, які відбуватимуть адміністративне стягнення та 

кримінальне покарання у виді суспільно-корисних (громадських) робіт на 

2019 рік на території смт Власівка, відповідно до ст.39 Кримінально-

виконавчого кодексу України, ст.31-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити:  

1) Перелік видів суспільно-корисних робіт на території Власівської 

селищної ради для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт (додаток 1). 

2) Перелік об'єктів суспільно-корисних робіт на території Власівської 

селищної ради для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт (додаток 2). 

3) Перелік видів суспільно-корисних робіт на території Власівської 

селищної ради для порушників, на яких судом накладено кримінальне 

покарання у вигляді суспільно-корисних робіт (додаток 3). 

4) Перелік об'єктів суспільно-корисних робіт на території Власівської 

селищної ради для порушників, на яких судом накладено кримінальне 

покарання у вигляді суспільно-корисних робіт (додаток 4). 



 

 

5) Порядок виконання засудженими покарання у вигляді суспільно-

корисних громадських робіт на території Власівської селищної ради 

(додаток 5). 

2. Погодити з Світловодським районним відділом філії державної 

установи «Центр пробації» в Кіровоградській області: 

 Перелік видів суспільно-корисних робіт на території Власівської 

селищної ради для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт;  

 Перелік об'єктів суспільно-корисних робіт на території Власівської 

селищної ради для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт; 

 Перелік видів суспільно-корисних робіт на території Власівської 

селищної ради для порушників, на яких судом накладено кримінальне 

покарання у вигляді суспільно-корисних робіт; 

 Перелік об'єктів суспільно-корисних робіт на території Власівської 

селищної ради для порушників, на яких судом накладено кримінальне 

покарання у вигляді суспільно-корисних робіт; 

 Порядок виконання засудженими покарання у вигляді суспільно-

корисних громадських робіт на території Власівської селищної ради. 

3. Відповідальним особам: 

 вести контроль за виконанням визначених суспільно-корисних 

робіт;  

 своєчасно повідомляти Світловодський районний відділ філії 

державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області про ухилення 

правопорушника від відбування стягнення та переведення його на інше місце 

роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного та 

токсичного сп’яніння, порушення громадського порядку; 

 вести облік відпрацьованих годин засудженими, порушниками та 

щомісячно інформувати Світловодський районний відділ філії державної 

установи «Центр пробації» в Кіровоградській області про кількість 

відпрацьованих годин та їх ставлення до праці. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища депутата КІНДРУ О.А., голову комісії з питань промисловості, 

енергетики, місцевого господарства та комунальної власності депутата 

ВОВКА Т.В. та начальника земельно-комунального відділу селищної ради 

ЖАРІКОВУ Л.М. 

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Г.БАБАЧЕНКО  



 

 

Додаток 1 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Світловодського РВ 

філії Державної установи «Центр пробації» 

в Кіровоградській області 

 

_________________О.В.ЛУГОВИЙ 

 

«___»_________________року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Власівської селищної ради 

від 21 лютого 2019 р. № 583 

 

 

Перелік видів суспільно-корисних робіт  

на території Власівської селищної ради  

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення  

у вигляді суспільно-корисних робіт  

 

 

1. Благоустрій та озеленення території селища. 

2. Очистка центральних доріг, тротуарів, прилеглих територій об’єктів 

комунальної власності, соціальної інфраструктури від снігу та льоду в зімовий 

період. 

3. Посипка доріг, тротуарів, прилеглих територій об’єктів комунальної 

власності, соціальної інфраструктури протиожеледним матеріалом в зимовий 

період. 

4. Очистка центральних доріг, тротуарів, бордюрів від грязі, опалого листя, 

гілок, вирубування чагарників та паростків молодих дерев та їх підмітання із 

завантаженням на автотранспорт. 

5. Роботи з благоустрою Власівського кладовища. 

6. Очистка придорожніх лісосмуг від сміття (вул.Молодіжна, вул.Східна, 

вул.Труда в районі паркової зони)  

7. Покіс трави на газонах, узбіччях доріг, кладовище, стадіоні, тощо. 

8. Роботи із облаштування стадіону. 

9. Прибирання сміття в громадських місцях селища. 

10. Упорядкування пам’ятників, братських могил на території селища. 

11. Навантаження твердого побутового сміття. 

12. Впорядкування територій селища з метою ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

13. Інші роботи з упорядкування території. 

 
  



 

 

Додаток 2 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Світловодського РВ 

філії Державної установи «Центр пробації» 

в Кіровоградській області 

 

_________________О.В.ЛУГОВИЙ 

 

«___»_________________року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Власівської селищної ради 

від 21 лютого 2019 р. № 583 

 

 

Перелік об'єктів суспільно-корисних робіт  

на території Власівської селищної ради  

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення  

у вигляді суспільно-корисних робіт  

 

1. Комунальні підприємства селища: 

КП «Власівські мережі» Власівської селищної ради - відповідальні: директор 

МАТВІЄЦЬ Володимир Володимирович,  

КВКП «Водограй» - відповідальні : директор КРАВЧЕНКО Віктор Іванович; 

Власівський Будинок культури – відповідальні: директор ЯБЛОКОВА Еліна 

Олександрівна; 

Дитячий навчальний заклад ДНЗ №2 «Буратіно» відповідальні: завідувач 

КОЧЕТКОВА Тетяна Іванівна; 

Власівська селищна бібліотека – відповідальні: завідувач СОКОЛОВСЬКА Людмила 

Анатоліївна; 

2. Власівська селищна рада: 

2.1. Вулиці, дороги, тротуари, бордюри. 

2.2. Прилеглі території об’єктів комунальної власності, соціальної інфраструктури 

(лісопаркова зона по вул.Східна, вул.Молодіжна, вул.Кременчуцька, вул.Труда). 

2.3. Власівське кладовище. 

2.4. Узбіччя доріг, газони, стадіон. 

2.5. Пам’ятники, братська могила. 

2.6. Автобусні зупинки. 

2.7. Інші об’єкти комунальної власності. 

2.8.Власівська селищна рада (адміністративні будівлі ради, що розміщені на території 

селища). 

Відповідальні: 

Секретар виконавчого комітету ПЕТЬКО Світлана Олександрівна. 

Спеціаліст Власівської селищної ради ІЛЬЄВСЬКА Галина Казимирівна 

Начальник земельно-комунального відділу ЖАРІКОВА Любов Мавліївна. 
  



 

 

Додаток3 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Світловодського РВ 

філії Державної установи «Центр пробації» 

в Кіровоградській області 

 

_________________О.В.ЛУГОВИЙ 

 

«___»_________________року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Власівської селищної ради 

від 21 лютого 2019 р. № 583 

 

 

Перелік видів суспільно-корисних робіт  

на території Власівської селищної ради  

для порушників, на яких судом накладено кримінальне покарання  

у вигляді суспільно-корисних робіт  

 

 

1. Благоустрій (обрізка дерев та кущів) та озеленення території селища. 

2. Очистка центральних доріг, тротуарів, прилеглих територій об’єктів комунальної 

власності, соціальної інфраструктури від снігу та льоду в зимовий період. 

3. Посипка доріг, тротуарів, прилеглих територій об’єктів комунальної власності, 

соціальної інфраструктури протиожеледним матеріалом в зимовий період. 

4. Очистка центральних доріг, тротуарів, бордюрів від грязі, опалого листя, гілок, 

вирубування чагарників та паростків молодих дерев та їх підмітання із завантаженням 

на автотранспорт. 

5. Роботи з благоустрою Власівського кладовища. 

6. Очистка придорожних лісосмуг від сміття (вул.Молодіжна, вул.Східна в районі 

паркової зони, вул.Труда)  

7. Покіс трави, ліквідація бур’яну, амброзії на газонах, узбіччях доріг, кладовищі, 

стадіоні, майданчиках, тощо. 

8. Роботи із облаштування стадіону. 

9. Прибирання сміття в громадських місцях селища. 

10. Упорядкування пам’ятників, братських могил на території селища. 

11. Навантаження твердого побутового сміття. 

12. Впорядкування територій селища з метою ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

13. Інші роботи з упорядкування території. 
  



 

 

Додаток 4 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Світловодського РВ 

філії Державної установи «Центр пробації» 

в Кіровоградській області 

 

_________________О.В.ЛУГОВИЙ 

 

«___»_________________року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Власівської селищної ради 

від 21 лютого 2019 р. № 583 

 

 

Перелік об'єктів суспільно-корисних робіт  

на території Власівської селищної ради  

для порушників, на яких судом накладено кримінальне покарання  

у вигляді суспільно-корисних робіт  

 

 

1. Комунальні підприємства селища: 

КП «Власівські мережі» Власівської селищної ради - відповідальні: директор 

МАТВІЄЦЬ Володимир Володимирович,  

КВКП «Водограй» - відповідальні: директор КРАВЧЕНКО Віктор Іванович; 

Власівський Будинок культури – відповідальні: директор ЯБЛОКОВА Еліна 

Олександрівна; 

Власівська селищна бібліотека – відповідальні: завідувач СОКОЛОВСЬКА Людмила 

Анатоліївна; 

2. Власівська селищна рада: 

2.1. Вулиці, дороги, тротуари, бордюри. 

2.2. Прилеглі території об’єктів комунальної власності, соціальної інфраструктури 

(лісопаркова зона по вул.Східна, вул.Молодіжна, вул.Кременчуцька, вул.Труда). 

2.3. Власівське кладовище. 

2.4. Узбіччя доріг, газони, стадіон. 

2.5. Пам’ятники, братська могила. 

2.6. Автобусні зупинки. 

2.7. Інші об’єкти комунальної власності. 

2.8. Власівська селищна рада (адміністративні будівлі ради, що розміщені на території 

селища). 

Відповідальні: 

Секретар виконавчого комітету ПЕТЬКО Світлана Олександрівна. 

Спеціаліст Власівської селищної ради ІЛЬЄВСЬКА Галина Казимирівна 

Начальник земельно-комунального відділу  ЖАРІКОВА Любов Мавліївна. 

  



 

 

Додаток 5 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Світловодського РВ 

філії Державної установи «Центр пробації» 

в Кіровоградській області 

 

_________________О.В.ЛУГОВИЙ 

 

«___»_________________року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Власівської селищної ради 

від 21 лютого 2019 р. № 583 

 

 

Порядок виконання засудженими покарання 

у вигляді суспільно-корисних громадських робіт 

на території Власівської селищної ради 

 

1. Після набрання вироком законної сили суд направляє для виконання копію 

вироку або постанови про притягнення засуджених до суспільно-корисних 

громадських робіт Світловодському районному відділу філії державної установи 

«Центр пробації» в Кіровоградській області Міністерства юстиції України (далі – 

Світловодський районний відділ філії державної установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області). 

1.1. Світловодський районний відділ філії державної установи «Центр 

пробації» в Кіровоградській області роз'яснює йому порядок та умови відбування 

покарання і видає направлення до підприємства, організації чи установи, що 

визначені переліком об'єктів для відбування покарання у вигляді громадських робіт. 

Разом з направленням видається копія вироку або постанови. 

1.2. Отримавши направлення і копію вироку або постанови, засуджений 

зобов'язаний з'явитися для відбування покарання у вигляді громадських робіт на 

вказане в направленні підприємство, організацію, установу. 

2. Керівник підприємства, організації, установи, закладу або особа, яка 

відповідає за виконання громадських робіт: 

2.1. Складає графік виходу засудженого на громадські роботи, надає роботу і 

контролює її виконання. Під час складання графіка необхідно враховувати в який час 

засуджений зможе відбувати покарання - громадські роботи виконуються у вільний 

від основної роботи чи навчання час, не більше 4-х (неповнолітні 2-х) годин на день, 

але не менше 25 годин на місяць.  

Графік затверджується керівником підприємства, організації, установи, 

закладу. Копія графіка обов'язково направляється до Світловодського районного 

відділу філії державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області, що є 

підтвердженням того, що засуджений з'явився для відбування покарання, а не 

ухиляється від нього. 

 

 

  



 

 

Зразок 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник підприємства 

 

ГРАФІК 

виходу на роботу в ________ 20___ 

 
Дата 1 2 3 4 5 6 7  31 

Початок роботи/кінець роботи 8/12         

Кількість годин 4 4 4 4      

 

Графік склав              посада  підпис  прізвище, ініціали  

 

 

 
2.2. До 03 числа кожного місяця керівник підприємства, організації, установи, 

закладу (відповідальна особа) направляє до Світловодського районного відділу філії 

державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області та селищної ради (в 

разі роботи працівника на підприємстві, організації. установі) відомості про кількість 

відпрацьованих засудженим годин, табель відпрацьованого часу за місяць та графік 

на наступний місяць. Вказані документи повинні бути підписані керівником, 

головним бухгалтером та завірені печаткою. 
 

 

 

Зразок 
 

ВІДОМОСТІ 

про кількість відпрацьованих годин засудженим до громадських робіт 

за__________ місяць 20____ р. 

 
Місяць 

та 

рік 

 

Кількість 

годин за 

графіком 

 

Кількість 

відбутих 

годин, 

внесених до 

строку 

відбування 

покарання 

 

Кількість 

годин, не 

внесених 

до 

строку 

 

Причини 

не 

внесення 

 

Дата 

надходження 

повідомлення 

 

Примітка 

 

 80 72 8 4-хвороба 

4-прогул 

  

Відомості склав:_______________________________ 

Керівник: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зразок 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник підприємства 

 

ТАБЕЛЬ - ГРАФІК 

виходу на роботу в ________ 20___ 

 

Дата 1 2 3 4 5 6 7  31 

Кількість годин за 

графіком 
8/12         

Фактично 

відпрацьовано 
4 4 4 4      

Причина не 

відпрацювання 
Хвороба         

Табель склав         посада  підпис  прізвище, ініціали  

 

 

2.3. Відбутий строк покарання у вигляді громадських робіт буде 

вираховуватися згідно з відомостями та табелями наданих підприємством, тому 

вказані документи необхідно направляти до Світловодського районного відділа філії 

державної установи «Центр пробації» в Кіровоградської області своєчасно. 

Після відбуття засудженим призначеного судом строку виконання покарання у 

вигляді суспільно-корисних громадських робіт Світловодський районний відділ філії 

державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області направляє на 

підприємство, організацію, установу повідомлення про їх відбуття. 

2.4. Обов'язки власника підприємства, установи, організації, закладу або 

уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженим покарання у вигляді 

суспільно-корисних громадських робіт визначені статтею 36 Кримінально-

виконавчого кодексу України. У зв’язку з цим на власника покладається: 

-  погодження з селищною радою переліку об'єктів, на яких засуджені 

відбувають покарання у вигляді суспільно-корисних громадських робіт, та видів цих 

робіт; 

-  контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт та 

дотриманням правил техніки безпеки; 

-  своєчасне повідомлення Світловодського районного відділу філії державної 

установи «Центр пробації» в Кіровоградській області про ухилення засудженого від 

відбування покарання у вигляді суспільно- корисних громадських робіт та 

переведення його на інше місце роботи, поява на роботі в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп'яніння, порушення громадського порядку; 

-  ведення обліку, табелю відпрацьованого часу та щомісячне інформування 

Світловодського районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області про кількість відпрацьованих засудженим годин за місяць; 

 



 

 

-  складання графіка на наступний місяць; 

-  інформування про ставлення засудженого до праці. 

2.5. У разі систематичного несвоєчасного подання інформації про виконання 

суспільно- корисних громадських робіт або нездійснення контролю відповідальною 

особою за роботою та поведінкою засудженого, а також невиконання інших вимог 

згідно чинного законодавства, Світловодський районний відділ філії державної 

установи «Центр пробації» в Кіровоградській області надсилає матеріали до 

прокуратури для вирішення питання про притягнення посадових осіб підприємства до 

відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

2.6. У разі ушкодження здоров'я засудженого під час виконання покарання у 

вигляді суспільно- корисних громадських робіт відшкодування шкоди такому 

засудженому здійснюється відповідно до чинного законодавства про страхування від 

нещасного випадку. 

3. У випадку ухилення засудженого від відбування покарання у вигляді 

суспільно- корисних громадських робіт, невиходу на суспільно-корисні громадські 

роботи без поважних причин, появи засудженого на роботі в нетверезому стані, у 

стані наркотичного або токсичного сп 'яніння, а також у випадку порушення 

засудженим громадського порядку, керівник підприємства повідомляє 

Світловодський районний відділ філії державної установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області з метою застосування до засудженого застереження. За 

ухилення від відбування покарання у вигляді суспільно-корисних громадських робіт 

засуджений притягується до кримінальної відповідальності за ст.36 Кримінально-

виконавчого кодексу України. 

4. Виконання покарання у вигляді суспільно- корисних громадських робіт 

здійснюється за участю засудженого у суспільно-корисній праці, тому робота іншої 

особи замість засудженого, або заміна роботи на будь-які матеріальні внески 

недопустимі. 

 
 


