
                            
                                                                                                                                                    Проект 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
від ____________ № ____________                 
 
м. Краматорськ 
 
 
Про погодження  переліку об’єктів  та     
видів суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких накладено 

адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт на 2022 рік   
 

 

 
Розглянувши лист Краматорського районного відділу № 2 філії державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області № 23/9/3 – 22 від 04.01.2022 щодо погодження 

Переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для правопорушників, на яких 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, відповідно до ст. 
ст. 311, 3251 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись ст. 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Погодити перелік об’єктів та видів суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт на 2022 рік: 
 

- Спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба» Краматорcької 

міської ради (види суспільно корисних робіт: прибирання територій кладовищ, видалення 

порослі, збір сміття); 
 
- Комунальне автотранспортне підприємство 052810 (види суспільно корисних робіт: 

підсобні роботи з ліквідації безхазяйних відходів самовільних звалищ на території міста 

Краматорська). 
 
2. Керівникам підприємств комунального автотранспортного підприємства 052810  та 

спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» забезпечити: 
 
- видання наказу про початок відбування порушником суспільно корисних робіт; 
- складання графіку виходу на роботу особи, до якої застосоване адміністративне  

стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, у якому зазначається час та місце відбування 

цих робіт; 
- заповнення табеля виходу на роботу особи, до якої застосоване адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, копія якого щомісяця надсилається до упов- 
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новаженого органу з питань пробації протягом відбуття порушником суспільно корисних 

робіт; 
- контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт; 
- своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення 

порушниками від виконання суспільно корисних оплачуваних робіт; 
- ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кі- 

лькість відпрацьованих порушниками годин; 
- нарахування плати порушниками за виконання суспільно корисних робіт та пере-  

рахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого 

погашення заборгованості зі сплати аліментів. 
 

3. Відділу з запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Краматорської 

міської ради направити уповноваженому органу з питань пробації на погодження перелік 

об’єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, та види таких робіт. 
 
4. Управлінню житлово-комунального господарства Краматорської міської ради 

здійснювати постійний контроль за виконанням керівниками комунального 

автотранспортного підприємства 052810 та спеціалізованого комунального підприємства 

«Ритуальна служба» покладених на них даним рішенням завдань. 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 
Міський голова       Олександр ГОНЧАРЕНКО  
 


