
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня  2022 року                                                                            № 2

с. Дмитрівка

Про визначення переліку об’єктів  

та видів  робіт для відбування  

адміністративного стягнення чи  

покарання у вигляді громадських 

робіт правопорушниками та  

засудженими

Відповідно до листа Кропивницького районного відділу № 2  філії 
Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області від 04.01. 2022 

року № 31/8-03 щодо  надання переліку об’єктів та видів робіт щодо осіб, які 
вчинили адміністративне правопорушення, керуючись статтею  56 

Кримінального кодексу України, статтею 36 Кримінально-виконавчого кодексу 

України, статтями 38, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий  комітет Дмитрівської сільської ради

вирішив:

1. Затвердити перелік об’єктів та види  робіт, на яких будуть відбувати 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт правопорушники, 
відповідно до постанов суду, на території Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області в 2022 році (додається) та 

погодити його із Кропивницьким  районним  відділом № 2 філії Державної 
установи «Центр пробації» в Кіровоградській області.

2. Затвердити перелік об’єктів та види робіт, на яких будуть відбувати 

кримінальне покарання у вигляді громадських робіт засуджені,  відповідно до 

вироків  суду, на території Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області в 2022 році (додається) та погодити його із 

Кропивницьким  районним  відділом № 2 філії Державної установи «Центр 

пробації» в Кіровоградській області.
3. Визначити відповідальними по контролю за виконанням 

правопорушниками та засудженими визначених для них робіт та дотриманням 

правил техніки безпеки, наданням графіків та табелів роботи, веденням обліку 

та щомісячним інформуванням відділу про кількість  відпрацьованого часу, про 
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випадки ухилення  від відбування кримінального покарання відповідно 

до вироку суду у вигляді громадських робіт:
КАМІНСЬКУ Людмилу Володимирівну  – секретаря Дмитрівської 

сільської ради;
 СТУДЕНКО Олену Петрівну  – старосту села Цибулеве   Дмитрівської 
сільської ради;

ТОКАРЬ Світлану Володимирівну – старосту села Іванківці, села Заломи, 
села Юхимове  Дмитрівської сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Дмитрівський сільський голова                                        Наталія СТИРКУЛЬ 
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