
                                                                                                        п р о є к т
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

19 лютого 2021 року                            6 сесія 8 скликання

Про затвердження  Програми організації та проведення суспільно 
корисних робіт  для порушників, на яких судом накладено адміністративне
стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021 рік 
                                              

З метою  забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері
захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення зі сплати аліментів з
боржників (порушників), на яких судом накладено адміністративне стягнення у
вигляді суспільно корисних робіт, відповідно до 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 311, 3251,
3254  Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пп.1 п.
«а» ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», сільська рада:

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити  Програму організації та проведення суспільно корисних 

робіт  для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 
вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021 роки (додається).

2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених на виконання 
Програми організації та проведення суспільно корисних робіт  для порушників,
на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 
суспільно корисних робіт на 2021 роки (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку.

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ



                                                                         Затверджено 
                                                                          рішенням Лука-Мелешківської
                                                                       сільської ради
                                                                            від ____.____.2021 № ____

ПРОГРАМА 

організації та проведення суспільно корисних робіт  для порушників, на
яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання

суспільно корисних робіт у населених пунктах на 2021рік

1.Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення
Програми

Відділ управління майном та будівництва
Лука-Мелешківської сільської ради

2. Рішення сесії Лука-
Мелешківської сільської

ради про погодження
програми

3. Розробник Програми
Лука-Мелешківська сільська рада

4. Співрозробники програми
 -

5. Відповідальний
виконавець Програми 

Відділ управління майном та будівництва
Лука-Мелешківської сільської ради

5.1 Головний розпорядник
бюджетних коштів

Фінансовий відділ Лука-Мелешківської
сільської ради

6. Учасники Програми Відділ управління майном та будівництва
Лука-Мелешківської сільської ради

7. Термін реалізації Програми
2021 рік

7.1 Етапи виконання програми
2021 рік – Один етап



8. Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні

Програми

Бюджет Лука-Мелешківської сільської ради 

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації
Програми, всього, тис.грн.

у тому числі:

Всього: 2021 рік

64,32 64,32

9.1 коштів міського бюджету 64,32 64,32            

коштів інших джерел -

          2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких
судом  накладено  адміністративне  стягнення  у  вигляді  виконання  суспільно
корисних робіт, на 2021 рік (далі за текстом – Програма) розроблена відповідно
до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «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», Кодексу України
про адміністративні правопорушення, наказу Міністерства юстиції України від
19.03.2013 № 474/5 “Про затвердження Порядку виконання адміністративних
стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно-корисних
робіт”.

Відповідно  до  Закону  України  від  07.12.2017  року  №2234-VIII  «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 311, 3251, 3254  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.  Фінансування
організації  оплачуваних  суспільно  корисних  робіт  для  порушників,  на  яких
судом  накладено  адміністративне  стягнення  у  вигляді  суспільно  корисних



робіт, здійснюється за рахунок коштів бюджету Лука-Мелешківської сільської
ради та інших, не заборонених законодавством джерел.

3.Визначення мети програми 

Метою  цієї  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,  забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення
аліментів,  зменшення заборгованості  зі  сплати аліментів,  а  також належного
утримання  осіб,  які  отримують  аліменти,  шляхом  виконання  суспільно-
корисних  робіт,  що  дозволить  вирішувати  проблеми  громади  з  питань
благоустрою,  озеленення  території,  ліквідації  сміттєзвалищ,  відновленні,
ремонту та доглядом за пам’ятками архітектури, меморіальними похованнями
та  об’єктами  соціальної  сфери,  прибирання  та  утримання  в  належному
санітарному стані придорожніх смуг, вирубки чагарників вздовж доріг та інше.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг
та джерела фінансування, строки та етапи виконання

4.1.  Шляхами і засобами 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  Вінницьким МРВ філії ДУ
«Центр пробації» у Вінницькій області (далі - уповноважений орган з питань
пробації) на відбування покарання у вигляді суспільно корисних робіт;

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

4.2.  Перелік     об  ’  єктів  та    видів  оплачуваних  суспільно  корисних  робіт  на  
території    Лука-Мелешківської    територіальної  громади  (далі    Лука-  
Мелешківська   ТГ):  

1) Заклади освіти, культури та охорони здоров’я:
-  благоустрій  прилеглої  території  (скошування  бур’янів,  побілка  дерев  та
бордюрів, прибирання сухого листя, розчищення від снігу);
- збирання сміття;
- посипання піщано-сольовою сумішшю в зимовий період;



- дрібний ремонт (фарбування паркану, ремонт інвентаря);
2) Житловий фонд:
-  благоустрій  прилеглої  території  (скошування  бур’янів,  побілка  дерев  та
бордюрів,  прибирання  сухого  листя,  обрізка  сухих  гілок,  вирубування
чагарників та паростків молодих дерев, розчищення від снігу);
- збирання сміття;
- посипання піщано-сольовою сумішшю в зимовий період;
3) Внутрішні сільські дороги:
- обкошування узбіч доріг;
- вирубування паростків молодих дерев;
- збирання сміття;
- посипання піщано-сольовою сумішшю в зимовий період;
- побілка дерев та бордюрів;
4) Зупинки громадського транспорту селищ:
- обкошування узбіч доріг;
- збирання сміття.
5) Пам’ятники та меморіали загиблим у роки ВВВ:
-  благоустрій  прилеглої  території  (скошування  бур’янів,  побілка  дерев  та
бордюрів, прибирання сухого листя, розчищення від снігу);
- дрібні ремонтні роботи;
-збирання сміття;
6) Парки та сквери:
- обкошування бур’янів;
- прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок;
- вирубування чагарників та паростків молодих дерев;
- збирання сміття;
7) Сільські кладовища:
- обкошування бур’янів;
- прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок;
- вирубування чагарників та паростків молодих дерев;
- ремонт та фарбування інвентаря;
- стихійних звалищ;

4.3.  Керівники  підприємств  за  місцем  відбування  порушниками  суспільно
корисних робіт:
- погоджують з уповноваженим органом з питань пробації перелік об’єктів, на
яких  порушники  відбувають  суспільно  корисні  роботи,  та  видів  робіт,  що
можуть ними виконуватись;
- здійснюють контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;
- своєчасно надають інформацію уповноваженому органу з питань пробації про
ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт;
-  ведуть  облік  та  інформують  уповноважений  орган  з  питань  пробації  про
кількість відпрацьованих порушником годин;
-  нараховують  плату  порушнику  за  виконання  суспільно  корисних  робіт  та
перераховують її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби



для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.
Шляхи,  методи  і  засоби  розв’язання  проблем  організації  суспільно

корисних робіт на території Лука-Мелешківської сільської ради територіальної
громади,  строки,  етапи  виконання  та  ресурсне  забезпечення  Програми
зазначаються згідно з додатком 1 до Програми.

5. Перелік завдань програми та результативні показники

Перелік завдань Програми та її результативні показники викладено згідно
у додатку 2 до Програми.

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання Програми.

6.1. Програмою передбачається фінансування оплачуваних суспільно корисних
робіт за рахунок коштів бюджету Лука-Мелешківської сільської ради, а також
коштів  підприємств,  організацій  та  установ  сільської  ради,  які
організовуватимуть  у  себе  оплачувані  суспільно  корисні  або  виступають  у
якості спонсорів таких робіт.

6.2. Проведення на території  Лука-Мелешківської сільської ради оплачуваних
суспільно корисних робіт передбачається видатками з місцевого 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  бюджеті Лука- на зазначену мету.

6.3.  Необхідні  матеріально-технічні  ресурси,  витратні  матеріали,  що
використовуються в ході проведення суспільно корисних робіт, забезпечують
роботодавці  відповідно до визначених обсягів.

Напрями  діяльності,  перелік  завдань  і  заходів  програми,  строки
виконання, виконавці, обсяги та джерела фінансування, очікуваний результат
від виконання формуються згідно з додатком 2 до Програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація  діяльності  та  контроль  за  виконанням  Програми
покладається на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку та відділу управління майном та
будівництва Лука-Мелешківської сільської ради.

8.  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.

Секретар сільської ради Оксана Шеванюк



 Додаток 1
до  Програми організації
та проведення суспільно
корисних робіт  для 
порушників, на яких 
судом накладено 
адміністративне 
стягнення у вигляді 
виконання суспільно 
корисних робіт на  2021 
рік

Ресурсне забезпечення
Програми організації та проведення суспільно корисних робіт  для
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у

вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021роки
                тис.грн.           

Обсяг  коштів,  які  пропонується
залучити на виконання програми

Етапи виконання програми Усього
витрат  на
виконання
програми

І ІІ ІІІ
2021 рік

Обсяг  ресурсів,  усього,  у  тому
числі:

64,32 64,32

державний бюджет -

обласний бюджет -

місцевий бюджет 64,32 64,32

кошти не бюджетних джерел -  

інші -

Секретар сільської ради Оксана Шеванюк



  Додаток 2
 до  Програми організації та проведення суспільно корисних робіт  для 
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 
виконання суспільно корисних робіт на  2021рік

Перелік заходів і завдань 
Програми організації та проведення суспільно корисних робіт  для порушників, на яких судом накладено адміністративне

стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021рік

 
 №
 з/п Назва напряму

діяльності 
Перелік заходів

програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці

Джерела
фінансування

Обсяги
фінансування

тис.грн., 
у тому числі:

Очікуваний результат

1.

Підготовка
документації з

питань
проходження
порушником

суспільно
корисних робіт

Наказ, графік
виходу на

роботу, табель
виходу на роботу

тощо

2021р.

Відділ
управління
майном та

будівництва
Лука-

Мелешківської
сільської ради

Місцевий
бюджет

Забезпечення ефективної
реалізації державної політики

у сфері захисту прав та
інтересів дітей та

примусового стягнення зі
сплати аліментів з боржників
(порушників), на яких судом
накладено адміністративне

стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт.



2021 рік –
64,32грн

2.
Проведення
суспільно

корисних робіт

Здійснення
контролю за
виконанням

порушниками
призначених їм

робіт

2021р.

Відділ
управління
майном та

будівництва
Лука-

Мелешківської
сільської ради

Місцевий
бюджет

Забезпечення ефективної
реалізації державної політики

у сфері захисту прав та
інтересів дітей та

примусового стягнення зі
сплати аліментів з боржників
(порушників), на яких судом
накладено адміністративне

стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт.

3.
Фінансування

суспільно
корисних робіт  

Нарахування
плати

порушнику за
виконання
суспільно-

корисних робіт
та перерахування

коштів на
відповідний

рахунок органу
державної
виконавчої
служби для
погашення

заборгованості зі
сплати аліментів

2021р.

Відділ
управління
майном та

будівництва
Лука-

Мелешківської
сільської ради

Місцевий
бюджет

Забезпечення ефективної
реалізації державної політики

у сфері захисту прав та
інтересів дітей та

примусового стягнення зі
сплати аліментів з боржників
(порушників), на яких судом
накладено адміністративне

стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт.

Секретар сільської ради      Оксана Шеванюк


