
 
 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 січня 2023 року                № 8 
 
Про визначення об’єктів та видів робіт для порушників,  
на яких судом накладено адміністративне стягнення у  
вигляді громадських (суспільно-корисних) робіт  
та для осіб, засуджених до покарання у вигляді громадських робіт  
на території Диканської територіальної громади у 2023 році 
 

 
Керуючись статтями 301, 311, 3211, 3251 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, статтями 56, 100 Кримінального кодексу 
України, статтями 36-40 Кримінально-виконавчого кодексу України, відповідно 
до пункту 14 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктів 3.18-3.19 розділу ІІІ, розділу ІV, пункту 11.2 розділу ХІ  
наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку виконання 
адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та 
суспільно корисних робіт» та враховуючи запити від  Полтавського районного 
сектору №1 філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області 
від 30.12.2022 № 25/6/1631-22 та № 25/6/1632-22, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 

1.  Визначити місце відбування громадських (суспільно-корисних) робіт 
для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 
громадських (суспільно-корисних) робіт та осіб, засуджених до покарання у 
вигляді громадських робіт на території Диканської територіальної громади у 
2023 році за місцем проживання зазначених  осіб:  

- відділ благоустрою Виконавчого комітету Диканської селищної ради 
(робоче місце в смт. Диканька або в інших населених пунктах (при 
старостинських округах) Диканської територіальної громади). 

2.  Визначити перелік об'єктів громадських (суспільно-корисних) робіт:  
- парки, сквери, вулиці, цвинтарі населених пунктів, прибудинкові 

території багатоквартирних будинків; 
- водопровідна та каналізаційна мережа; 
- території закріплені за адміністративними будівлями окремих 

структурних підрозділів Диканської селищної ради та виконавчого комітету 
Диканської селищної ради. 
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- адміністративні будівлі окремих структурних підрозділів Диканської 
селищної    ради,    виконавчого   комітету    Диканської  селищної   ради   та   в 

адміністративних будівлях інших населених пунктів Диканської 
територіальної громади. 

3. Визначити види громадських (суспільно-корисних) робіт: 
- прибирання сміття, косіння, загрібання трави та опалого листя, очищення 

снігу, обрізування та спилювання дерев, сухостою; 
- очищення та побілка бордюрів; 
- посипання окремих територій соляно-піщаною сумішшю в зимовий 

період; 
- проведення земляних робіт; 
- проведення робіт по відновленню дорожнього/тротуарного покриття; 
- вантажно-розвантажувальні роботи; 
- ремонт приміщень; 
- ремонт мебельного оснащення адмінбудинків; 
- очищення водопровідної та каналізаційної мережі; 
- догляд за квітниками; 
- ремонт триколісних вантажних велосипедів; 
- ремонт та заточування садового приладдя; 
- фарбування окремих малогабаритних/великогабаритних об’єктів; 
- пересадка кімнатних рослин; 
- здійснення прибирання (в тому числі генерального). 
3. Відповідальними за розробку графіків робіт, техніку безпеки та ведення 

обліку робочого часу призначити старост Виконавчого комітету Диканської 
селищної ради та начальника відділу благоустрою Виконавчого комітету 
Диканської селищної ради.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) Виконавчого комітету Диканської селищної ради Оксану 
БЛИЗНЮК. 

 
 

  
Секретар селищної ради                        Вячеслав ЛОЗА 
 
 
 
 


