
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  №4 

  

Про визначення видів оплачуваних суспільно корисних робіт 

для осіб, яким призначено покарання у вигляді громадських 

робіт, та об’єктів, на яких порушники виконуватимуть оплачувані 

суспільно корисні роботи, на території Арцизької міської 

територіальної громади протягом 2022 року 
 

На виконання п.14 ч.2 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 31
1
, 325

1
 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

розглянувши звернення Болградського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Одеській області щодо визначення видів робіт для 

порушників, на яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт, та переліку об’єктів, на яких порушники 

виконуватимуть оплачувані суспільно корисні роботи, виконавчий комітет 

Арцизької міської ради  

ВИРІШИВ : 

 1.Визначити види оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт, та перелік об’єктів, на яких порушники виконуватимуть 

оплачувані суспільно корисні роботи на  2022 рік ( додається). 

 2. Фінансовому управлінню Арцизької міської ради передбачити кошти на 

фінансування зазначених видів робіт. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Арцизького міського голови. 

 

 

 

 

 

 

 
Проект рішення виконавчого комітету 

підготовлений відділом організаційної та 

кадрової роботи Арцизької міської ради 

 

 
 
                                                                          
 

 



Додаток  

до проекту рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради  

 

ВИДИ 

оплачуваних суспільно корисних робіт,  

які у 2022 році виконуватимуть засуджені до покарання  

на території Арцизької міської територіальної громади 

 

Назва установи, організації, підприємства, адреса 

(перелік об’єктів) 
Види суспільно корисних робіт 

Комунальне підприємство «Благоустрій», м.Арциз, 

вул.28 Червня, 97 (об’єкти – парки,  кладовища, 

дороги, узбіччя доріг, вулиці, провулки) 

вантажно-розвантажувальні роботи;  

 

упорядкування та прибирання територій зон 

відпочинку, ремонт та оновлення парканів, 

спортивних майданчиків, зупинок 

громадського транспорту, фарбування 

огорож. 

Комунальне підприємство «Водоканал», м.Арциз, 

вул.Інтернаціональна, 4 (об’єкти – водопровідно-

каналізаційні мережі) 

роботи, пов’язані з ремонтом, очищенням,  

реконструкцією та розширенням об’єктів 

водопроводу та каналізації м.Арциз. 

Комунальне підприємство «Житловик», м.Арциз, 

вул.28 Червня, 103 (об’єкти – парки, кладовище, 

дороги, узбіччя доріг, вулиці) 

очищення каналізаційних стоків, підвалів 

житлових будинків від забруднення; 
 

комплексне прибирання місць загального 

користування в будинках;  

очищення об’єктів міської інфраструктури 

від несанкціонованої реклами та оголошень. 

Комунальне підприємство «Комфорт-16», 

с.Задунаївка, вул.Шкільна, 98 (об’єкти – парки,  

кладовища, дороги, узбіччя доріг,  вулиці, 

провулки) 

вантажно-розвантажувальні роботи;  

 

упорядкування та прибирання територій зон 

відпочинку, ремонт та оновлення парканів, 

спортивних майданчиків, зупинок 

громадського транспорту, фарбування 

огорож. 

 
____________________________________ 

 
 
 
 

Начальник відділу організаційної та кадрової роботи   

Арцизької міської ради       Інеса СТОЙКОВА 

 

Виконавець: головний  спеціаліст з питань цивільного  

захисту відділу організаційної та кадрової роботи  

Арцизької міської ради       Інна НЕГОЙ 
 

 


