
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 12.01.2023 р. № 69 

м. Вінниця 

 

Про затвердження видів безоплатних  

суспільно корисних робіт для порушників,  

на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт,   

та переліку об’єктів для відбування  

порушниками громадських робіт на 2023 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту правової 

політики та якості «Про затвердження видів безоплатних суспільно корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування порушниками громадських 

робіт на 2023 рік», та відповідно до ст. 30, п/п.2 п."а" ч.1 ст.38, ч.1 ст.52, ч.6 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 30-1, 321-1, 321-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити наступні  види безоплатних суспільно корисних робіт: 

- прибирання прибудинкових територій; 

- прибирання доріг, вулиць, скверів, бульварів, інших територій; 

- роботи з озеленення міста; 

- малярні роботи на об’єктах благоустрою та житлового фонду; 

- очищення об’єктів благоустрою від несанкціонованої реклами, об'яв, бруду тощо. 

 

2. Затвердити перелік підприємств, на об’єктах яких здійснюється виконання 

безоплатних суспільно корисних робіт: Асоціація органів самоорганізації 

населення міста Вінниці, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, КУП 

«ЕКОВІН», МКП «Зеленбуд», КП «Шляхове управління», КП Комбінат 

комунальних підприємств, МКП «Управляюча компанія «Замостя»», МКП 

«Управляюча компанія «Територія комфорту»», МКП «Управляюча компанія 

«Господар Люкс»», МКП «Управляюча компанія «Житло – Гарант»», МКП 

«Управляюча компанія «Київська»», комунальні заклади департаменту культури 



міської ради, департаменту охорони здоров’я міської ради, департаменту освіти 

міської ради, департаменту соціальної політики міської ради.    

 

3.Затвердити Порядок організації виконання безоплатних суспільно корисних робіт 

(додаток).  

 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради  

від 20.01.2022 року №115 «Про затвердження видів безоплатних суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт, та переліку об’єктів для відбування 

порушниками громадських робіт на 2022 рік». 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

С.Тимощука. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 12.01.2023 р. № 69 

 

 

Порядок організації виконання 

безоплатних суспільно корисних робіт для порушників 

 

Громадські роботи полягають у виконанні порушником у вільний від роботи чи 

навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, тобто, якщо порушник працює 

на основному місці роботи, керівник підприємства має надавати йому години для 

відпрацювання громадських робіт до 9.00год та після 18.00год.  

Відповідно до визначеного переліку підприємств, на яких порушники 

відбувають громадські роботи, відповідний відділ філії Державної установи 

«Центр пробації» у Вінницькій області у десятиденний строк з дня отримання 

постанови суду видає порушнику направлення на одне з цих підприємств. 

Для початку виконання безоплатних суспільно корисних робіт відповідний 

відділ філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області надсилає на 

підприємство направлення стосовно особи, на яку покладено виконання громадських 

робіт. В направленні зазначається підстава виконання громадських робіт, прізвище, 

ім'я, по батькові особи, що направляється, встановлений термін виконання 

громадських робіт, термін прибуття особи для виконання громадських робіт. 

Керівник підприємства погоджує з відповідним відділом філії Державної 

установи «Центр пробації» у Вінницькій області перелік об'єктів та вид 

громадських робіт. 

Після погодження переліку об'єктів та видів громадських робіт керівник 

підприємства видає наказ про початок відбування виконання робіт порушником, 

закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника з правилами 

техніки безпеки при виконанні громадських робіт. На строк громадських робіт 

керівником підприємства складається графік, в якому поденно зазначаються час та 

місце відбування таких робіт. Витяг з наказу та графік завіряються підписом 

керівника та печаткою підприємства і того самого дня надсилаються до відповідного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області. 

До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, 

протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених 

об'єктах, що підтверджено повідомленням керівника підприємства. Керівником 

підприємства заповнюється табель виходу на роботу. Після відпрацювання 

порушником  встановлених судом кількості годин громадських робіт, керівником 

підприємства видається наказ про припинення виконання. Інформація про кількість 

відпрацьованих порушником годин та наказ про припинення громадських робіт в 

зв'язку з відбуттям громадських робіт  завіряються   підписом  керівника і печаткою 

підприємства та з супровідним листом надсилаються до відповідного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області одразу після відбуття 



порушником  громадських робіт. 

У разі потреби, відповідний відділ філії Державної установи «Центр 

пробації» у Вінницькій області здійснює контрольну перевірку за місцем 

відбування порушником  громадських робіт. За результатами перевірки 

складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а 

другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в 

особовій справі порушника. 

За необхідністю керівник підприємства надає до профільного структурного 

підрозділу міської ради звіт про виконання безоплатних суспільно корисних робіт. 

 

 

 

 

Заступник міського голови      Галина ЯКУБОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Департамент правової політики та якості міської ради 

 

Никонюк Олег Валерійович  

 

Начальник відділу господарських відносин   

 
 

 

 


