
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 

 
____________ 2018 року                                  м. Шепетівка                               №  ___ 

 

Про визначення  видів  оплачуваних суспільно - 

корисних  робіт для порушників, на  яких судом  

накладено  адміністративне  стягнення у вигляді  

суспільно-корисних робіт  та   переліку  об’єктів  

для відбування порушниками таких робіт  

Розглянувши запит Шепетівськогоміськрайонноговідділу з 

питаньпробаціїПівденногоміжрегіональногоуправління з питаньпробації Центрально-Західного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції стосовновизначенняперелікуоб’єктів та 

видівоплачуванихсуспільнокориснихробіт для порушників, на яких судом 

накладеноадміністративнестягнення у виглядісуспільнокориснихробіт, відповідно до статей 31-

1, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративніправопорушення, керуючись ст. 38 Закону 

України “Про місцевесамоврядування в Україні” виконавчий комітет Шепетівської міської 

ради, 

В И Р І Ш И В : 

1. Визначити види оплачуваних суспільно корисних робіт для осіб, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних суспільно 

корисних робіт, а саме: санітарне прибирання скверів, кладовищ, територій 

підприємств, установ та організацій у сфері комунальних послуг, 

шляхопроводів, вулиць міста. 

2. Затвердити перелік підприємств, установ, організацій, на яких порушники 

будуть відбувати суспільно-корисні роботи, а саме: 

2.1. Комунальне підприємство «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» (адреса: м. Шепетівка, вул. Судилківська, 57). 

3. Рекомендувати Шепетівськомуміськрайонному відділу з питань пробації 

Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції направляти осіб, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних 

робіт, до комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство». 

4. Керівникам підприємств, установ, організацій, визначених в п. 2 даного 

рішення, призначити відповідальних осіб за організацію, дотримання техніки 

безпеки та виконання громадських робіт. 

5. Рішення виконавчого комітету № 56 від 22 лютого 2018 року «Про визначення 

видів безоплатних суспільно-корисних робіт та погодження об’єктів для 

відбування покарання порушниками та засудженими у виді громадських робіт 

на 2018 рік» вважати таким, що втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови В.Б. Вихівського.  

 

 

 



Міський голова                                                                            М.І. Полодюк 

 

 

 

 

Готував: 

 

 Головний спеціалістюридичного відділу                                                        Г.П. Григорчук 

 

 

 

Завізовано: 

 

Начальник управління 

житлово-комунального господарства 

та з питань регулювання земельних відносин                                                   П.І. Цвіркун 

 

Перший заступник міського голови                                                                   В.Б. Вихівський 

 

Керуючий справами     

виконавчого комітету                                                                                           В.І. Рачук 

 


