ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання

27 квітня 2022 року

№ 167

Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2022 році
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят дев’ятої
сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 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 відділу
соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської ради № 1333/02-35
від 25.04.2022, висновки та рекомендації постійних комісій, 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 у 2022 році (далі – Програма)
(додається).
2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на
комунальне підприємство ,,Каштан“ (Бровар Г.Д.), Лубенський районний сектор
№ 3 філії ДУ ,,Центр пробації“ в Полтавській області (Кеда В.В.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому Котенко О.А. та постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства,
транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять дев’ятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
27 квітня 2022 року № 167

Програма
організації суспільно корисних робіт для
порушників,
на яких судом накладено адміністративне
стягнення
у вигляді виконання оплачуваних
суспільно корисних робіт у 2022 році

м.Пирятин

1. Вступ
У Декларації прав дитини зазначено, що дитина внаслідок її фізичної і
розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи
належний правовий захист як до, так і після народження. З огляду на це, дитині
законом та іншими засобами має бути забезпечений спеціальний захист і надані
можливості та сприятливі умови, що дадуть їй змогу розвиватися фізично,
розумово, морально, духовно та соціально, здоровим і нормальним шляхом, в
умовах свободи та гідності.
Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну
відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових
можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.
Відповідно до Сімейного кодексу України, способи виконання батьками
обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними чи за
рішенням суду у твердій грошовій сумі чи у частці від заробітку.
Програма розроблена управлінням економіки виконкому Пирятинської
міської ради відповідно до Порядку 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, затвердженого рішенням шістдесят дев’ятої
сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року №
237. Підставою для розробки Програми є розпорядження міського голови від
11.04.2022 № 64.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма
Відповідно до Закону України від 07.12.2017 року №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“, керуючись
підпунктом 17 пункту “б“ частини 1 ст. 34 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні“,
на виконання статей 31-1, 325-1, 325-4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення в інтересах захисту прав дітей на утримання організовуються
оплачувані суспільно корисні роботи, для осіб на яких судом призначено
адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється
шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої
визначається відповідним органом місцевого самоврядування. Суспільно корисні
роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним
судом (суддею) на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин і виконується
не більше восьми годин, а неповнолітніми – не більше двох годин на день.
Крім того, статтею 325 Кодексу України про адміністративні
правопорушення встановлено, що на власника підприємства, установи,
організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником
суспільно корисних робіт покладається, зокрема, нарахування плати порушнику
за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний
рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення

заборгованості зі сплати аліментів. Оплата праці здійснюється погодинно за
фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом
мінімальний розмір оплати праці.
Проте відсутність дієвого механізму не дозволяє виконати вимоги
законодавства та забезпечити захист прав дітей. У зв’язку з цим, є необхідність в
затвердженні органом місцевого самоврядування Програми організації суспільно
корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне
стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2022 рік.
3. Мета Програми
Метою Програми є:
забезпечення виконання вимог законодавчих актів України шляхом
залучення порушників адміністративного стягнення до 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.
4. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми, обсяги та джерела
фінансування, строки та етапи виконання Програми
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 Лубенським районним
сектором № 3 філії ДУ ,,Центр пробації“ в Полтавській області на відбування
покарання у вигляді суспільно корисних робіт.
Об’єктом, на якому планується проведення суспільно корисних робіт,
рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради 25 січня 2022 року №
39 „Про затвердження переліку комунальних підприємств та видів суспільно
корисних робіт на 2022“ визначено КП „Каштан“. Даним рішенням також
визначено види оплачуваних суспільно корисних робіт:
1) вирубка порослі на міському 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 мість поховання, меморіалів захисників Вітчизни;
7) прибирання дитячих майданчиків;
8) збір сміття та завантаження на транспорт;
9) робота по благоустрою міста (підрізання кущів, прибирання клумб,
вирубування дерев, сухостою та чагарників);
10) викошування трави та її прибирання.
Підприємство КП „Каштан“, на якому будуть проводитися суспільно
корисні роботи:

- видає наказ про початок відбування порушником суспільно корисних
робіт. У наказі зазначаються відомості про закріплення за порушником
відповідальної особи;
- інформує порушників про умови, режим роботи, оплату праці на
підприємстві;
- здійснює облік відпрацювання робочого часу порушником;
- оформляє звітну документацію на оплату праці порушників, зайнятих на
суспільно корисних роботах, та перерахування заробітку, відповідно до діючого
законодавства, на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для
погашення заборгованості зі сплати аліментів.
Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого
законодавства за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.
Загальний обсяг видатків по програмі становить 47,58 тис. грн.
Строк виконання програми – 2022 рік.
5. Завдання, заходи та результативні показники виконання Програми
Основними завданнями програми є:
- організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у
вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей;
- ведення обліку осіб (порушників) направлених Лубенським районним
сектором № 3 філії ДУ ,,Центр пробації“ в Полтавській області.
- на відбування покарання у вигляді суспільно корисних робіт.
В результаті реалізації Програми очікується:
забезпечення сплати аліментів орієнтовно 6 боржниками (порушниками),
на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт;
покращення благоустрою громади.
6. Координація та контроль за реалізацією Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського голови
з питань діяльності виконкому Котенко О.А. та постійна комісія з питань
містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.)
Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують
цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

Начальник відділу соціального
захисту та охорони здоров’я
виконкому міської ради

Ольга ЯРЕМЕНКО

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми організації суспільно корисних робіт для порушників,
на яких судом накладено адміністративне стягнення
у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2022 році
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа міської
ради про розроблення програми

3.

Розробник Програми

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я
виконкому міської ради

4.

Співрозробник програми

5.

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

Лубенський районний сектор № 3 філії ДУ ,,Центр
пробації“ в Полтавській області.
Комунальне підприємство „Каштан“

6.

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я
виконкому міської ради
Розпорядження міського голови від
11.04.2022 № 64

Лубенський районний сектор № 3 філії ДУ ,,Центр
пробації“ в Полтавській області.
2022 рік

7.

Термін реалізації Програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

Бюджет міської територіальної громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього, у тому числі:

47,58 тис. грн.

коштів бюджету міської територіальної
громади
Коштів інших джерел

47,58 тис. грн.

9.1

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми організації суспільно корисних робіт для порушників,
на яких судом накладено адміністративне стягнення
у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2022 році

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми

Етапи виконання
Програми
І

ІІ

ІІІ

Усього витрат на
виконання Програми,
тисяч гривень

2022 рік
Обсяг ресурсів усього
(тис. грн), у тому числі:

47,58

47,58

бюджет міської територіальної
громади
кошти не бюджетних джерел

47,58

47,58

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи
Програми організації суспільно корисних робіт для порушників,
на яких судом накладено адміністративне стягнення
у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2022 році
№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

1.

Забезпечення
Організація
виконання
суспільно корисних
вимог
робіт для 6
законодавчих порушників, на яких
актів України судом накладено
в
інтересах
адміністративне
захисту прав стягнення у вигляді
виконання
та
інтересів
дітей
оплачуваних
суспільно корисних
робіт

Строк
виконан
ня
заходу

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

2022 рік

КП
„Каштан“

Кошти
бюджету
Пирятин
ської
міської
територі
альної
громади

Орієнтовн
і обсяги
фінансува
ння
(вартість),
тис. грн, у
тому
числі:

Очікуваний
результат

Забезпечення
сплати аліментів
орієнтовно 6
боржниками
(порушниками), на
яких судом
накладено
адміністративне
стягнення у
вигляді суспільно
корисних робіт

47,58

Всього

47,58

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Полтавська область, Лубенський район
Код програмної класифікації 0216030,0213210

Начальник відділу соціального захисту та
охорони здоров’я виконкому міської ради

Ольга ЯРЕМЕНКО

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

27 квітня 2022 року

Грудень

Листопад

Жовтень

Липень
11,58

Вересень

Червень
12,0

Серпень

Травень
12,0

47,58

Квітень

2022

Рішення
29-ї сесії
міської ради
від 27 квітня
2022 року № 167

12,0

Всього, тис.грн.

В тому числі по місяцях

Березень

Річний обсяг
фінансування
Програми
Лютий

Правова підстава

Січень

Рік

