
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                    

19.02.2021                                                                                                  № 45 

 

Про розробку Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних 

суспільно корисних робіт у 2021 році 

 

          Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, на виконання рішення  шістдесят 

дев’ятої    сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року 

№ 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення 

до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“, враховуючи службовий лист директора Пирятинського 

центру соціальних служб від 28.01.2021 № 18-10/23, на підставі експертного 

висновку спеціалістів виконкому міської ради від 19.02.2021, з метою забезпечення 

виконання вимог законодавчих актів України шляхом залучення порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно 

корисних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади, в 

інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості 

зі сплати аліментів з боржників: 

1. Пирятинському центру соціальних служб (Кабушка Ю.В.) розробити і 

узгодити з відповідними відділами виконкому міської ради та подати на розгляд 

постійних комісій проект Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2021 році. 

2. Визначити відповідальним виконавцем Програми організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2021 році: 

комунальне підприємство „Каштан“ (Шокало В.Г.), Пирятинський районний сектор 

філії  ДУ „Центр пробації“ в Полтавській області (Сухорукова О.С.). 

          3. Управлінню економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.) врахувати 

проєкт „Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних  

 



суспільно корисних робіт у 2021 році при формуванні проєкту Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік.  

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 

 


