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Про визначення eudie оплачуваних сустльно-кораснах po6im для 
nopyuiHUKie, на яках судом накладено админстратавне стягнення у ваглядi 
суспшьно-корисних pooim, та перелшу об’екни'е, на яках eidoyвапншуть 
стягнення порушнака

Розглянувши лист фиш Державно!' установи «Центр пробацп'» у 
Дншропетровськш облает! Мдшстерства юстицп Укра'ши вщ 11.12.2018 
№21/3-888/Пн-18; вщповщно до стст. 3251, З253 Кодексу Укра'ши про 
адмшютративш правопорушення, Крим1нально-виконавчого кодексу Укра'ши; 
керуючись Законом Укра'ши «Про мюцеве самоврядування в У крапп», 
виконком мюько! ради eupiuiue:

1. Визначити:
1.1 види оплачуваних суспшьно-корисних роб1т (додаток 1) для 

порушниюв, на яких судом накладено адмшютративне стягнення у вигляд1 
суспшьно-корисних робП;

1.2 перел1к об’екДв, на яких в1дбуватимуть стягнення порушники, 
вщносно яких винесен1 судов! р1шення про накладання адм1н1стративного 
стягнення у вигляд1 суспшьно-корисних роб1т (додаток 2).

2. Рекомендувати фшй' Державно'! установи «Центр пробацп» у Дн1про- 
петровськ1й област1 М1н1стерства юстицй' Укра'ши оргашзувати роботу з 
виконання оплачуваних суспшьно-корисних робП для порушник1в, на яких 
судом накладено адмшютративне стягнення у вигляд1 сусп1льно-корисних 
роб!т, на об’ектах зпдно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням р1шення покласти на заступника мюького 
голови згщно з розпод1лом обов’язк1в.

Мкький голова
'  В1ДД1Л О  
ПРОТОКОЛЬНО! |

ЗПДНО 3 0РИГ1НАЛ0М

ГиДр.ни:! cneuiajiicT ni,l,U-b/

flu а:

Ю. В тку л



Додаток 1
до ршення виконкому млськог ради 

13.02.2019 №105

Види оплачуеаних сусптьно-корнсннх 
робтг для порушншле, на яких судом накладено 

адмт'ютративне стягнення у англ яд! сусптьно-корисних po6im

1. Прибирания прибудинкових територш.
2. Прибирания вулиць, парков, сквер1в, шших територш.
3. Робота з благоустрою, озеленения територш.
4. Робота з ремонту буд!вель, комушкацш.
5. iHiiii робота, що не потребують спещальноУ шдготовки чи певно'У квал!фь 
кащУ.

Керуюча справами виконкому — Т.Мала



Додаток 2
до ршення виконкому мгсько! ради 

13.02.2019 №105

Г1 ер ел i к об’емтв, на яких вЮбуватимуть стягнення порушники, eidnoeno 
яких euneceni cydoei ранения про накладання адлншстратнвного стягнення

у вигляд'1 сустльно-кориснихробнн

1. Комунальне пщприемство «Кривбасводоканал».
2. Комунальне пщприемство «Сансервш» Кривор1зько1 MicbKoi ради.
3. Комунальне пщприемство «Послуга» Кривор1зько1 мюько!' ради.
4. Комунальне пщприемство «Мюький тролейбус».
5. Комунальне пщприемство «Швидюсний трамвай».
6. Комунальне пщприемство «Парк культури i вщпочинку 1меш Богдана 
Хмельницького» Кривор1зькоТ мюькоТ ради.

Керуюча справами виконкому Т.Мала


