
                                                                                                                   ПРОЄКТ 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
___ сесії міської ради VІІI скликання 

 
 

«______» «______________» 2022 року                                                              № 
 
     Про затвердження Програми організації 
суспільно корисних робіт для порушників, на 
яких судом накладено адміністративне стягнення 
у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 
території Шепетівської міської територіальної 
громади на 2022 р. 

 

         З метою забезпечення виконання Закону України від 07.12.2017 №2234-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на 
належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості 
зі сплати аліментів», розглянувши лист Шепетівського районного відділу № 2 філії 
Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області від 30.11.2021 № 43/19/1855-
21, керуючись статями 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму організації суспільно-корисних робіт для порушників, на 
яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних 
суспільно-корисних робіт в Шепетівській міській територіальній громаді  на 2022 р. 
(додається). 

2. Фінансову управлінню передбачити кошти для реалізації даної Програми. 
3. Фінансування організації оплачуваних суспільно-корисних  робіт, на які 

направлено осіб для погашення заборгованості зі сплати аліментів, здійснювати за 
рахунок коштів бюджету Шепетівської міської територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку (Валентина 
ПРОХОРЧУК) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 

Міський голова                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 
  



 

Готував: 

Начальник Шепетівського районного відділу 
№ 2 філії Державної установи «Центр пробації» 
у Хмельницькій області 
капітан внутрішньої служби                                                                   Андрій МАЗАНЮК 
 

Завізовано: 

 

Начальник відділу правового та кадрового 
забезпечення                                                                                             Руслан РАТУШНИЙ 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                                       Василь ДРИЩ 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                              Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
Голова постійної комісії з питань регламенту,  
депутатської діяльності та етики, законності  
та правопорядку                                                                                        Валентина ПРОХОРЧУК 
 

 

  



              
                                                                                   
 
 
 
                                                                                  Затверджено 
       рішенням  сесії №______ від ________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   

 ПРОГРАМА 
організації та проведення суспільно корисних робіт 

 для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення  
у вигляді виконання суспільно корисних робіт 

 на 2022 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шепетівська ТГ 
2022 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких 
судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт 

на 2022 рік (далі-Програма) 

  

1. Ініціатор розроблення Програми Шепетівська міська територіальна громада 

2. Дата, номер і назва законодавчих 
документів щодо формування 
Програми 

Закони України: «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення захисту прав дитини на 
належне утримання шляхом вдосконалення 
порядку примусового стягнення 
заборгованості зі сплати 
аліментів»,  Кодекс України про 
адміністративні правопорушення,  наказ 
МЮУ від 19.03.2013 року № 474/5 «Про 
затвердження Порядку виконання 
адміністративних стягнень у вигляді 
громадських робіт, виправних робіт та 
суспільно корисних робіт 

3. Розробник Програми Шепетівський районний відділ № 2 філії Державної 
установи «Центр пробації» у Хмельницькій області 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

КП «Шепетівське РЕП» 

КУ «Шепетівський парк культури і відпочинку» 

5. Учасники Програми КП «Шепетівське РЕП» 

КУ «Шепетівський парк культури і відпочинку» 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 35 000 тис.грн. 



Програми 

9. Основні джерела фінансування Кошти бюджету Шепетівської міської 
територіальної громади, інші джерела не заборонені 
законодавством 

 
1. Загальні положення 

Програма організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на 2022 
рік (далі за текстом – Програма) розроблена відповідно до положень Законів України: «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом 
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, наказу Міністерства юстиції України від 
19.03.2013 № 474/5 “Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у 
вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно-корисних робіт”. 

Оплачувані суспільно-корисні роботи організовуються для реалізації державної 
політики  захисту прав та інтересів дітей на належне утримання  та примусового стягнення 
заборгованості зі сплати аліментів. Фінансування організації оплачуваних суспільно 
корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 
вигляді суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та 
інших, не заборонених законодавством джерел. 

2. Мета Програми 

Метою цієї Програми є: 
вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення захисту 

прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 
заборгованості зі сплати аліментів. 

3. Шляхи і способи розв’язання проблем 

3.1.  Шляхами і способами розв’язання проблем є: 

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно 
корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах 
захисту прав та інтересів дітей; 

2) ведення обліку осіб (порушників), направлених  Шепетівським районним відділом № 2  
філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області (далі - уповноважений 
орган з питань пробації) на відбування покарання у вигляді суспільно корисних робіт; 

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими засобами праці 
для проведення суспільно корисних робіт. 

 3.2. Перелік об’єктів, на яких планується проведення суспільно корисних робіт та видів 
оплачуваних суспільно корисних робіт визначається рішенням виконавчого комітету 
Шепетівської територіальної громади. 

3.3. Керівник підприємства за місцем відбування порушниками суспільно корисних робіт: 

- погоджує з уповноваженим органом з питань пробації перелік об’єктів, на яких порушники 
відбувають суспільно корисні роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись; 



- здійснює контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт; 

- своєчасно надає інформацію уповноваженому органу з питань пробації про ухилення 
порушника від відбування суспільно корисних робіт; 

- веде облік та інформує уповноважений орган з питань пробації про кількість 
відпрацьованих порушником годин; 

- нараховує плату порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перераховує її на 
відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення 
заборгованості зі сплати аліментів. 

4. Забезпечення виконання програми 

Загальний контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом 
міської ради відповідно до чинного законодавства України, в межах наданих повноважень. 

5. Завдання та заходи Програми 

№ 

з/п 

Назва заходу Виконавець Джерело 

фінансування 

Обсяги 

фінансування 

1 Підготовка документації з 

питань проходження 

порушником суспільно 

корисних робіт (наказ, 

графік виходу на роботу, 

табель виходу на роботу 

тощо) 

КП «Шепетівське 
РЕП»       

КУ «Шепетівський 
парк культури і 
відпочинку»                                        
 

- - 

2 Здійснення контролю за  

виконанням порушниками 

призначених їм робіт 

КП «Шепетівське 
РЕП»       

КУ «Шепетівський 
парк культури і 
відпочинку»                                        

- - 

3 Фінансування суспільно 
корисних робіт  

(нарахування плати 
порушнику за виконання 

суспільно-корисних робіт 

та перерахування коштів на 

відповідний рахунок 

органу державної 

виконавчої служби для 

погашення заборгованості 

зі сплати аліментів) 

КП «Шепетівське 
РЕП»       

КУ «Шепетівський 

парк культури і 
відпочинку»                                        

Бюджет 
Шепетівської 

міської 
територіальної 

громади 

2022 рік - 35 
000 грн. 

 

 6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання програми 

  6.1. Програмою передбачається фінансування оплачуваних суспільно корисних робіт за 
рахунок коштів міського бюджету. 



6.2. Проведення на підвідомчій території Шепетівської територіальної громади оплачуваних 
суспільно корисних робіт передбачається видатками з міського бюджету для нарахування 
заробітної плати погодинно за фактично відпрацьований час, у розмірі не меншому, ніж 
встановлений законом мінімальний розмір оплати праці. Фінансування Програми 
здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на зазначену мету. 

6.3. Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що використовуються в 
ході проведення суспільно корисних робіт, забезпечує роботодавець  відповідно до 
визначених обсягів. 

Ресурсне забезпечення  
Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт 
на 2022 рік 

 
Орієнтовний обсяг фінансування (грн.) 

Рік  Місцевий бюджет Інші джерела 
2022 35 000 - 

7. Очікувані  результати 

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів 
дітей та примусового стягнення зі сплати аліментів з боржників (порушників), на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. 

 
 

Готував: 

Начальник Шепетівського районного відділу 
№ 2 філії Державної установи «Центр пробації» 
у Хмельницькій області 
капітан внутрішньої служби                                                                   Андрій МАЗАНЮК 
 

Завізовано: 

 

Начальник відділу правового та кадрового 
забезпечення                                                                                             Руслан РАТУШНИЙ 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                                       Василь ДРИЩ 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                              Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
Голова постійної комісії з питань регламенту,  
депутатської діяльності та етики, законності  
та правопорядку                                                                                        Валентина ПРОХОРЧУК 
 



 
       


