
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_________ сесії  
восьмого скликання 

 
від «   » лютого 2021 року  № ____ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження переліку видів та об’єктів 
суспільно корисних робіт в 
Олександрійській територіальній громаді 
 

Відповідно до ст. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. ст. 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на підставі 
листа Олександрійського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 
в Кіровоградській області від 09.02.2021 № 31/17-575-21, з метою організації суспільно 
корисних робіт в Олександрійській територіальній громаді, які повинні виконувати 
порушники за рішенням суду, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 
__._______.2021 № ___ та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Визначити перелік видів суспільно корисних робіт в Олександрійській 
територіальній громаді згідно з додатком 1.  

 
2. Затвердити перелік об’єктів суспільно корисних робіт в Олександрійській 

територіальній громаді згідно з додатком 2. 
 
3. Підприємствам комунальної власності Олександрійської територіальної громади 

які визначені як об’єкти суспільно корисних робіт, організовувати їх здійснення відповідно 
до визначеного переліку видів робіт. 

 
4. Олександрійському міськрайонному відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Кіровоградській області забезпечити направлення громадян для здійснення 
суспільно корисних робіт відповідно до визначеного переліку. 

 
5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 27 квітня 2018 року 

№ 465 «Про затвердження видів суспільно корисних робіт», зі змінами внесеними рішеннями 
міської ради від 10.05.2019 № 71 та від 06.09.2019 № 788. 

 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Завалія С.В. та постійну комісію міської ради з прав людини, 
законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської 
діяльності, етики та регламенту. 
 
 
Міський голова   Сергій КУЗЬМЕНКО 
 



Додаток 1 
до рішення міської ради 
від «__» лютого 2021 року №  

 
Перелік видів суспільно корисних робіт 

в Олександрійській територіальній громаді 
 
- благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг; 
- впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних 

такими в установленому порядку; 
- впорядкування місць поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус або 

зареєстровані на території населеного пункту; 
- роботи з відновлення та по догляду пам’яток архітектури, історії та культури; 
- роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок; 
- очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського транспорту; 
- прибирання території дитячих та спортивних майданчиків; 

- ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження негабаритного сміття, гілля; 
- підсобні роботи; 
- інші види суспільно - корисних робіт. 
 
 
 
Секретар міської ради Вікторія КОСЯК 
  



Додаток 2 
до рішення міської ради 
від «__» лютого 2021 року №  

 
Перелік об’єктів суспільно корисних робіт 

в Олександрійській територіальній громаді 
 

№ 
з/п Найменування об’єктів 

1. 
Підприємства комунальної власності Олександрійської територіальної громади:  
- комунальне підприємство «Чисте місто» Олександрійської міської ради 
- комунальне підприємство «Зеленгосп» Олександрійської міської ради 

 
 
 

Секретар міської ради Вікторія КОСЯК 
 


