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  ПРОГРАМА 
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м. Корюківка 

2019 рік 



1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ ДЛЯ 

ПРАВОПОРУШНИКІВ, НА ЯКИХ СУДОМ НАКЛАДЕНО 

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ СУСПІЛЬНО 

КОРИСНИХ РОБІТ, НА ТЕРИТОРІЇ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020-2022 РОКИ 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська 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 Виконавчий комітет міської ради  

4. Учасники програми Корюківська міська рада, КП 

«Благоустрій, КП «Убідьське», 

Корюківська житлово-

експлуатаційна контора 

5. Відповідальний виконавець КП «Благоустрій, КП 

«Убідьське», Корюківська 

житлово експлуатаційна контора 

6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. Загальний обсяг фінансованих 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми,  всього: 

450,0 тис.грн., в т.ч. 

2020 рік-150,0 тис.грн. 

2021 рік-150,0 тис.грн. 

2022 рік-150,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 міського 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 

Корюківської міської територіальної громади 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 

міського 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 Корюківського районного сектору 

філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області. 

 

4. МЕТА 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, а також забезпечення тимчасової зайнятості громадян та 

сприяння соціального розвитку громади. 

 



 

 

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 Корюківським районним 

сектором філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській 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 підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради; 

 

2)Комунальне підприємство «Убідьське » Корюківської міської ради; 

 

3)Корюківська житлово-експлуатаційна контора. 

 

3.Перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт: 

 

1) благоустрій та озеленення території населених пунктів Корюківської 

міської ради (кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг, 

тощо); 

 

2) ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження 

негабаритного сміття, гілля; 

 

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

транспорту;  

 

4) прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки 

зелених насаджень; 

 

5) участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії; 

 

6) прибирання території дитячих та спортивних майданчиків; 

 

7) благоустрій та ремонт малих архітектурних форм; 



 

8) ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав, 

влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей 

водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож; 

 

9) відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово- 

паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка, 

підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів, квітів; скошування газонів; 

перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками; 

 

10) інші види загальнодоступних суспільно корисних оплачуваних робіт, які 

мають суспільно корисну спрямованість. 

 

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 – Корюківська міська рада в межах 

бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми із 

міського бюджету. Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, 

передбачених в міському бюджеті на відповідний бюджетний рік по 

Корюківській міській раді. 

Проведення на території громади оплачуваних суспільно корисних 

робіт передбачається видатками з міського 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 

міському бюджеті на зазначену мету. 

Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що 

використовуються в ході проведення суспільно корисних робіт, забезпечують 

роботодавці відповідно до визначених обсягів. 

 

7. 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. 

 

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми 

покладається на постійну комісію міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста  та постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Секретар міської ради                                                             С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 


