
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 23.12.2019 № 17
с. Миколаївка
Про затвердження переліку об‘єктів та видів безоплатних суспільно-
корисних робіт для засуджених та порушників території Миколаївської 
сільської ради Сумського району, на яких судом накладено 
адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт на 2020 рік

Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
Кримінально-виконавчого кодексу України, відповідно до Наказу № 474/5 
від 19.03.2013 року Міністерства юстиції «Про затвердження Порядку 
виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та 
виправних робіт», заслухавши інформацію сільського голови Самотой С.В. 
про необхідність визначення і затвердження переліку об‘єктів та видів 
безоплатних суспільно-корисних громадських робіт для засуджених та 
порушників території Миколаївської сільської ради Сумського району, на 
яких відбуватимуть кримінальне покарання та адміністративні стягнення у 
вигляді безоплатних суспільно-корисних громадських робіт у 2020 році, 
сільська рада вирішила:

1. Визначити та затвердити перелік підприємств, організацій, установ 
та видів безоплатних суспільно-корисних громадських робіт для 
засуджених та порушників території Миколаївської сільської ради, 
на яких відбуватимуть кримінальне покарання та адміністративні 
стягнення у вигляді безоплатних суспільно-корисних громадських 
робіт засуджені та адмінпокарані у населених пунктах, які 
знаходяться на території юрисдикції Миколаївської сільської ради 
Сумського району: центр громади – с. Миколаївка, до юрисдикції 
якого входе  с. Спаське, Кекинський старостинський округ № 3 –     
с. Кекине, с. Капітанівка, Постольненський старостинський округ 
№ 2 – с. Постольне, с. Бурчак, с. Лікарське,  с. Степаненкове, 
Северинівський старостинський округ № 1 – с. Северинівка,             
с. Васюківщина, с. Вербове, с. Над’ярне,  с. Гриценкове,                     
с. Линтварівка, с. Мар’ївка, с. Перехрестівка,  с. Склярівка,                 
с. Соколине, с. Софіївка, с. Рогізне, Кровненський старостинський 
округ № 4 - с.  Кровне, с. Руднівка, згідно додатку /додаток 1 
додається/.



2. Погодити з Сумським районним сектором філії державної установи 
«ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» в Сумській області Міністерства юстиції 
вказаний у додатку 1, перелік об‘єктів та видів безоплатних 
суспільно-корисних громадських робіт.

3. Своєчасно інформувати Сумський районний сектор філії державної 
установи «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» в Сумській області Міністерства 
юстиції.

4. Вести облік та щомісячно інформувати Сумський районний сектор 
філії державної установи «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» в Сумській області 
Міністерства юстиції про кількість відпрацьованих годин та їх 
ставлення до праці.

5. Відповідальність за контроль над виконанням суспільно-корисних 
громадських робіт засудженими та адмінпокараними покласти на 
виконуючих обов‘язки старост відповідних округів.

6. Контроль за виканням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ



Додаток 1
до рішення 44 сесії 7 
скликання Миколаївської 
сільської ради від 23.12.2019
року № 17

Перелік
об‘єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт для засуджених та порушників

території Миколаївської сільської ради Сумського району, 
на яких судом накладено адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт

на 2020 рік.

1. Перелік об‘єктів:
- меморіальний комплекс загиблих у другій світовій війні, пам‘ятники загиблим 

воїнам, меморіальна стіна, могила загиблого воїна, могила загиблого воїна 
учасника АТО,

- місцеві парки та сквери,
- зупинки громадського транспорту,
- кладовища сільської ради,
- території вулиць,
- узбіччя доріг,
- прибережні смуги водойм,
- адмінбудинки сільської ради та прилегла до них територія,
- дошкільні навчальні заклади, дитячі садки та навчально-виховних комплекси 

сільської ради та прилегла до них територія, 
- амбулаторія загальної практики сімейної медицини та фельшерсько-акушерські 

пункти сільської ради та прилегла до них територія,
- сільські будинки культури та об‘єкти дозвіллєвої роботи і прилегла до них 

територія,
- криниці сільської ради,
- шахтні колодязі та центральний водопровід сільської ради.

2. Види суспільно-корисних робіт на визначених об‘єктах:
2.1. Зима:
- розчищення снігу,
- господарські роботи,
- порубка та складання дров на об’єктах соціальної сфери, які опалюються 

твердим паливом.

2.2. Осінь:
- прибирання території сільської ради (вигрібання листя, знищення бур‘янів, 

видалення сухих гілок та дерев, очищення території від сміття),
- ремонт шахтних колодязів.

2.3. Весна:
- прибирання території (вигрібання листя, видалення сухих гілок та дерев, 

фарбування вапном дерев та бордюрів, очищення території сільської ради від 
стихійних сміттєзвалищ, насадження квітів та озеленення території сільської 
ради),

- ремонт шахтних колодязів,



- роботи, пов‘язані з ремонтом об‘єктів соціальної сфери (заклади освіти, 
культури, охорони здоровя,  адмінбудинки);

- очищення придорожніх смуг від сміття.

2.4. Літо:
- прибирання території сільської ради (косіння бур‘яну, трави, очищення 

території сільської ради від сміття),
- благоустрій населених пунктів сільської ради, об‘єктів соціальної сфери 

(закладів освіти, культури, медицини, адмінбудівлі),
- ремонт шахтних колодязів,
- роботи, пов‘язані з ремонтом об‘єктів соціальної сфери (заклади освіти, 

культури, охорони здоровя,  адмінбудинки),
- очищення придорожніх смуг від сміття.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА

Погоджено:
Начальник Сумського районного сектору 
філії державної установи «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» 
в Сумській області Міністерства юстиції _______________


