
  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 16.12.2021                                                                                 № 05
с. Миколаївка
Про визначення переліку об‘єктів та видів оплачуваних суспільно-корисних
робіт на яких відбуватимуть адміністративні стягнення у вигляді оплачуваних 
суспільно-корисних робіт адмінпокарані на 2022 рік

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення 
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 07.12.2017 
року № 2234-VІІ, рекомендацій Сумського районного відділу філії Державної 
установи «Центр пробації» в Сумській області та заслухавши інформацію 
секретаря сільської ради Непийводи В.В. про необхідність визначення та 
затвердження переліку об‘єктів та видів оплачуваних суспільно-корисних робіт, на 
яких у 2022 році відбуватимуть адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних 
суспільно-корисних робіт на території сіл Миколаївської сільської ради Сумського 
району: Миколаїка, Спаське, Кекине, Капітанівка, Постольне, Бурчак, Лікарське,  
Степаненкове, Северинівка, Васюківщина, Вербове, Над’ярне,  Гриценкове,  
Линтварівка, Мар’ївка,  Перехрестівка,  Склярівка, Соколине, Софіївка, Рогізне, 
Кровне, Руднівка, Яструбине, Графське, Діброва, Бондарівщина, з метою виконання 
особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, сільська 
рада вирішила:

1. Затвердити перелік об‘єктів та види оплачуваних суспільно-корисних робіт, на 
яких відбуватимуть адміністративні стягнення у вигляді оплачуваних 
суспільно-корисних робіт адмінпокарані на 2022 рік (додаток 1 додається).

2. Погодити з Сумським районним відділом філії Державної установи 
«Центр пробації» в Сумській області перелік об‘єктів та види оплачуваних 
суспільно-корисних робіт вказаних в додатку 1.

3. Своєчасно інформувати Сумський районний відділ філії Державної 
установи «Центр пробації» в Сумській області



4. Вести облік та щомісячно інформувати Сумський районний відділ філії 
Державної установи «Центр пробації» в Сумській області про кількість 
відпрацьованих годин та їх ставлення до праці.

Сільський голова  Сергій САМОТОЙ



Додаток 1
до рішення шістнадцятої сесії 
восьмого скликання Миколаївської 
сільської ради від 16.12.2021 № 05       

Перелік
об‘єктів та види оплачуваних суспільно-корисних робіт, на яких
відбуватимуть адміністративні стягнення, у вигляді оплачуваних

суспільно-корисних робіт, адмінпокарані на 2022 рік

Перелік об‘єктів:
Кладовища об‘єднаної громади
Вулиці сіл
Автопавільйони (зупинки громадського транспорту)
Узбіччя доріг
Території ігрових, спортивних майданчиків та стадіонів
Северинівський КДНЗ «Веселка»
Кровненський ЗДО «Пролісок»
Миколаївський НВК
Лікарський НВК
Яструбинський НВК
Северинівська ЗОШ
Кровненська ЗЗСО
Сільські будинки культури та об‘єкти дозвіллєвої роботи
КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»
КНП МСР «АЗПСМ с. Постольне»
Адмінприміщення сільської ради

Види суспільно-корисних робіт:
Зима:

Підсобні роботи та роботи з будівництва та ремонту об‘єктів, які 
знаходяться на балансі Миколаївської сільської ради, об‘єктів соціальної 
сфери: Северинівський КДНЗ «Веселка», Кровненський ЗДО «Пролісок», 
Кровненська ЗЗСО, Миколаївський НВК, Лікарський НВК, 
Яструбинський НВК, Северинівська ЗОШ, сільські будинки культури та 
об‘єкти дозвіллєвої роботи, КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої 
Богородиці», КНП МСР «АЗПСМ с. Постольне».

Осінь:
Прибирання території усіх сіл території сільської ради (вигрібання 

листя, знищення бур‘янів, видалення сухих дерев, чагарників, гілок), 
підсобні роботи та роботи з будівництва та ремонту об‘єктів, які 
знаходяться на балансі Миколаївської сільської ради та 
вищеперерахованих об‘єктів соціальної сфери.



Весна:
Підсобні роботи та роботи з будівництва та ремонту об‘єктів, які 

знаходяться на балансі Миколаївської сільської ради та 
вищеперерахованих об‘єктів соціальної сфери. Прибирання території сіл 
сільської ради (вигрібання листя, видалення сухих дерев, гілок, побілка 
вапном дерев, фарбування бордюр), прибирання сміття на сільських 
кладовищах.

Літо:
Підсобні роботи та роботи з будівництва та ремонту об‘єктів, які 

знаходяться на балансі Миколаївської сільської ради та 
вищеперерахованих об‘єктів соціальної сфери (косіння бур‘яну території 
сіл та сільських кладовищ).

Секретар сільської ради              Вікторія НЕПИЙВОДА
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