
                                                         

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

                                      Р І Ш Е Н Н Я                   
VII скликання 

 

Дев’яносто першої сесії                

 

___.___.2020 р.                                      Летичів                                              №  ___ 

 

Про затвердження Програми організації 

суспільно корисних робіт для  

правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт 

на території Летичівської селищної ради 

на 2020-2022 роки 

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів», Порядку виконання адміністративних 

стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних 

робіт, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2013 року 

№474/05 та відповідно до статей 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, статей 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно 

корисних робіт на території Летичівської селищної ради на 2020- 2022 роки 

згідно додатку.  

 2. Фінансовому відділу селищної ради передбачати кошти для реалізації даної 

Програми в межах фінансових можливостей та забезпечити фінансування 

Програми.  

3.Комунальному госпрозрахунковому підприємству «Злагода» та «Летичівському 

територіальному центру соціального обслуговування» забезпечити виконання 

організації суспільно корисних робіт згідно чинного законодавства .  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова 

комісії Самолюк М.М.) та комісію з питань ЖКГ, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

комісії Остаховська Л.В.). 

  

 

        Селищний голова                                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 

ПРОЄКТ 
Автор: начальник відділу муніципальної 

інспекції з благоустрою селищної ради 

Ніцевич А.В. 



 

 

 

Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт, на території Летичівської 

селищної ради на 2020-2022 роки 

І. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Летичівська селищна рада 

2. Назва нормативно 

правового акту 

Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту прав дитини на 

належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового 

стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів», Кодекс України «Про 

адміністративні правопорушення, Закон 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

3. Розробник програми Управліннят ЖКГ 

Летичівської селищної ради  

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Летичівська селищна рада,  

КГП «Злагода», «Летичівський 

територіальний центр соціального 

обслуговування» 

 

6. Учасники Програми КГП «Злагода», «Летичівський 

територіальний центр соціального 

обслуговування» 

 

7. Термін реалізації 

Програми 

2020 – 2022 роки 



8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

селищний бюджет Летичівської селищної 
ради  

9. Загальний обсяг 80 000 грн (в межах фінансових 

 фінансових ресурсів, можливостей) 

 необхідних для реалізації  

 Програми, всього  

  

у тому числі: 

 

9.1 коштів селищного бюджету 80 000 грн (в межах фінансових 

можливостей) 

 у тому числі: 2020 2021 2022 

 коштів селищного бюджету 20 тис.грн. 30 тис.грн. 30 тис. грн.. 

9.2 коштів інших джерел    

 
 

2. Вступ 

Відповідно до статей 26, 38, 59 України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів», на виконання статей 31-1, 325-1, 325-4 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, в інтересах захисту прав дітей на 

утримання, організовуються оплачувані суспільно корисні роботи для осіб, 

на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних 

робіт. Ці роботи є видом оплачуваних суспільно корисних робіт, які 

організовуються для реалізації державної політики захисту прав та інтересів 

дітей на належне утримання та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів. 

За порушення вимог вищезазначених законодавчих актів України 

передбачено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно- 

корисних робіт особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. 

Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів селищного 

бюджету. У зв’язку з цим, є необхідність в прийнятті Програми організації 

суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на 

території Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки (далі-Програма), в 

якій затвердити види суспільно корисних робіт та перелік об’єктів, 

підприємств, установ і організацій, на яких проводитимуться оплачувані 



суспільно корисні роботи за рахунок фінансування коштів селищного  

бюджету. 

3. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

Програма розроблена на забезпечення виконання норм та вимог 

законодавчих нормативно-правових актів при відпрацюванні порушниками 

суспільно корисних робіт за направленням Летичівського районного сектору 

філії державної установи «Центр пробації» в Хмельницькій області. 
 

4. Мета Програми 

Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики 

у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів, а також забезпечення тимчасової зайнятості громадян та сприяння 

соціального розвитку громади міста. 

5. Шляхи і способи розв’язання проблем 

1. Шляхами і способами розв’язання проблем є: 

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі 
сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей; 

2) ведення обліку осіб (порушників) направлених Летичівським районним 
сектором філії державної установи «Центр пробації» в Хмельницькій області 

на відбування покарання у вигляді суспільно корисних робіт; 

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими 
засобами праці для проведення суспільно корисних робіт. 

 

 
2. Перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується 
проведення суспільно корисних робіт: 

1) Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода»; 

2) «Летичівський територіальний центр соціального обслуговування». 

  
3. Перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт: 

1) ліквідація неорганізованих(стихійних)звалищ сміття; навантаження 
негабаритного сміття, гілля; прибирання від хмизу та гілок об’єктів, де 
проводились роботи із санітарної обрізки зелених насаджень, висадка 
зелених насаджень; 

2) очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського 

транспорту; 

3) розчистка тротуарів від снігу та посипання піщано-сольовою сумішшю в 
зимовий період; 



4) участь у ліквідації наслідків стихійних явищ природного технічного 

характеру; 

5) підготовка площ під посів газонів, викошування газонів, боротьба з 

амброзією; 

6) прибирання території дитячих та спортивних майданчиків; 

7) благоустрій та озеленення території Летичівської ОТГ; 

8) догляд за особами похилого віку та інвалідами; 

9) виконання підсобних робіт до опалювального періоду та в опалювальний 

період для дошкільних та інших навчальних закладів, закладів охорони 

здоров’я, будинків інтернатів для громадян похилого віку та осіб з 
обмеженими  можливостями. 

 
4. Підприємства на яких планується проведення суспільно корисних робіт: 

1) укладають тимчасові цивільно-правові угоди для організації суспільно- 
корисних робіт; 

2) надають перелік видів суспільно корисних робіт; 

3) укладають з направленими особами, на відпрацювання суспільно корисних 
робіт, тимчасові трудові договори на участь в суспільно корисних роботах; 

4) інформують порушників про умови, режим роботи, оплату праці на 
підприємстві; 

5) здійснюють облік відпрацювання робочого часу правопорушником; 

6) оформляють звітну документацію на оплату праці порушників, зайнятих 

на суспільно корисних роботах, та перерахування заробітку або частки 

заробітку, відповідно до діючого законодавства, на відповідний рахунок 

органу державної виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати 

аліментів. 
 

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання програми 
 

         Головний розпорядник коштів – Летичівська селищна рада в 

межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування 

Програми із селищного бюджету. 

          Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених в 

селищному бюджеті на відповідний бюджетний рік по Летичівській селищній 

раді. 

Проведення на території смт Летичева оплачуваних суспільно корисних 

робіт передбачається видатками з селищного бюджету для нарахування 

заробітної плати погодинно за фактично відпрацьований час, у розмірі не 

меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці. 

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в 

селищному бюджеті на зазначену мету. 

Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що 



використовуються в ході проведення суспільно корисних робіт, забезпечують 

роботодавці відповідно до визначених обсягів. 
 

6.Очікувані результати 

Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України, щодо 

виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового 

стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками. 

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація діяльності та контроль за виконанням цього рішення 

покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку(голова комісії Самолюк М.М.) та комісію з питань 

ЖКГ, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, 
зв’язку та сфери послуг(голова комісії Остаховська Л.В.) 

 

 

    Секретар селищної ради      О.В.Попова 

 



 

                                         Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення 
 

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт  на території Летичівської селищної ради на 

2020-2022 роки 

 

тис.грн. 
 

Показник витрат  

2020 рік 

 

2021 рік 

 

2022 рік 

Всього 

Селищний бюджет 20 30 30 80 

кошти не бюджетних 
джерел 

- - - - 

Разом 20 30 30 80 

 

Секретар селищної ради О.В.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                     Додаток 3  

 

Напрями діяльності та заходи 

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт, на території Летичівської селищної ради на 

2020-2022 роки 

 
№ 
з/
п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

 

Перелік заходів  

програми 

 

Строк 

виконанн

я заходу 

 

 

Відповідальний 

виконавець 

 

Джерела 
фінансув

ання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень на: 

 

Очікукуваний 

результат 

2020 2021 2022 

1 
Забезпечення 

виконання норм 

та вимог 

Організація 
відпрацювання 

порушниками 

адміністративного 
стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт 
та примусового 

стягнення заборгованості 
зі сплати аліментів в 

інтересах захисту прав та 
інтересів дітей 

  

Летичівська 

селищна рада,  

КГП«Злагода», 

«Летичівськ

ий 

територіаль

ний центр 

соціального 

обслуговува

ння» 

 20 30 30 Забезпечення 

виконання вимог 

Законодавчих актів 

України, щодо 

виконання 

порушниками 

адміністративного 

стягнення у вигляді 

суспільно корисних 

робіт, в інтересах 

захисту прав та 

інтересів дітей та 

примусового 

стягнення 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

боржниками. 

 нормативно-   

 правових актів 
при 

2020 - 
2022 роки 

Селищний 

бюджет 
 відпрацюванні   
 порушниками   
 суспільно   

 корисних робіт   

           Секретар селищної ради                                                                                                              О.В.Попова 


