
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23.02.2021     № 92 
 

Про затвердження переліку 

комунальних підприємств та 

видів громадських робіт на 

2021 рік 
 

Керуючись статтями 34, 541 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статтями 30-1, 321-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, статтею 56 Кримінального кодексу України, 

враховуючи лист Пирятинського районного сектору філії ДУ „Центр пробації“ 

в Полтавській області від 04.01.2021  № 25/21/7-21, з метою визначення переліку 

комунальних підприємств, на яких порушники та засуджені зможуть відбувати 

адміністративне стягнення та покарання, визначене у вигляді громадських робіт, 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити КП „Каштан“ підприємством, яке залучатиме порушників та 

засуджених до громадських робіт на території Пирятинської міської територіальної громади. 

2. Затвердити перелік видів громадських робіт, які можуть виконуватись 

із залученням порушників та засуджених, на яких накладено адміністративне 

стягнення та покарання (додаток 1). 

3. Директору КП „Каштан“ Шокалу В.Г. забезпечити: 

1) контроль за порушниками та засудженими, які відбувають 

адміністративне стягнення та покарання у виді громадських робіт; 

2) своєчасне повідомлення Пирятинського районного сектору філії 

ДУ „Центр пробації“ в Полтавській області про ухилення порушника та 

засудженого від виконання громадських робіт на території Пирятинської 

міської територіальної громади; 

3) ведення обліку по Пирятинській міській територіальній громаді та 

інформування Пирятинського районного сектору філії ДУ „Центр пробації“ в 

Полтавській області про кількість відпрацьованих порушником та засудженим  

годин;



4) призначення відповідальних осіб, які повинні здійснювати контроль 

за виконанням адміністративних стягнень та покарань у вигляді громадських  

робіт. 

4.  Старостам Пирятинської міської територіальної громади 

забезпечити: 

1)  своєчасне  інформування КП „Каштан“ щодо обсягів виконаних  

громадських робіт на підпорядкованій їм території; 

2)  ведення табелю робочого часу та надання даних КП „Каштан“ в 

термін по закінченню робіт або останнього робочого дня місяця. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконкому 

міської ради  

23.02.2021 № 92 

 
Перелік 

видів громадських робіт, які можуть виконуватись із 

залученням порушників та засуджених, на яких накладено 

адміністративне стягнення та покарання 

 

1. Вирубка порослі на кладовищі. 

2. Прибирання сміття на вулицях. 

3. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

4. Розчищення снігу та вирубка льоду на вулицях в зимовий період. 

5. Посипання пішохідних доріжок в зимовий період посипним 

матеріалом. 
6. Впорядкування місць поховання, меморіалів захисників Вітчизни. 

7. Прибирання дитячих майданчиків. 

8. Збір сміття та завантаження на транспорт. 

9. Робота по благоустрою (підрізання кущів, прибирання клумб, 

вирубування дерев, сухостою та чагарників). 
10. Викошування трави та її прибирання. 

 

 
 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 


