
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  №5 

  

Про визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт 

для осіб, яким призначено покарання у вигляді громадських 

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

суспільно корисні роботи, на території Арцизької міської 

територіальної громади протягом 2022 року 

 

На виконання підпункту 17 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статей 30
1
, 321

1
 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, ст. 36 Кримінально-виконавчого кодексу 

України, розглянувши звернення Болградського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Одеській області щодо визначення 

видів робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт, та переліку об’єктів, на яких порушники 

виконуватимуть такі роботи, виконавчий комітет Арцизької міської ради  

ВИРІШИВ : 

 1. Визначити види безоплатних суспільно корисних робіт, які у                  

2022 році виконуватимуть засуджені до покарання у виді громадських робіт, та 

перелік об’єктів, на яких засуджені до покарання у виді громадських робіт 

виконуватимуть безоплатні суспільно корисні роботи (що додається). 

 2. 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 

безоплатних 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) 

Роботи в осінньо-зимовий період: 

розчищення тротуарів від снігу, посипання 

тротуарів та доріг піском; 

прибирання сміття; 

ліквідація стихійних звалищ сміття; 

санітарна обрізка дерев та кущів; 

прибирання опалого листя; 

скошування сухої трави. 

Роботи у весняно-літній період: 

прибирання сміття; 

санітарна обрізка дерев та кущів; 

ліквідація стихійних звалищ сміття; 

скошування трави; 

побілка бордюрів та дерев, кущів та клумб. 

Комунальне підприємство «Комфорт-16», 

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

кладовища, дороги, узбіччя доріг, вулиці, провулки) 

Роботи в осінньо-зимовий період: 

розчищення тротуарів від снігу, посипання 

тротуарів та доріг піском; 

прибирання сміття; 

 ліквідація стихійних звалищ сміття; 

санітарна обрізка дерев та кущів; 

прибирання опалого листя; 

скошування сухої трави. 

Роботи у весняно-літній період: 

прибирання сміття; 

санітарна обрізка дерев та кущів; 

ліквідація стихійних звалищ сміття; 

скошування трави; 

побілка бордюрів та дерев, кущів та клумб. 

 

_____________________________________ 

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 


