
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  «____» __________  20_____  року                          № ______ 

                                      
 

 

Про затвердження переліку об’єктів 

та видів безоплатних суспільно-корисних робіт, 

на яких у 2017 році можливе виконання покарання 

у вигляді громадських робіт засудженими особами 

чи стягнення у вигляді громадських робіт особами, 

які вчинили адміністративні правопорушення 

 
 

Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 30-1, 32-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, ст. 56 Кримінального кодексу України,             

ст. 39 Кримінально-виконавчого кодексу України, враховуючи лист 

Кропивницького міського відділу пробації Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України від 04.01.2017 р. № 8/16, виконавчий комітет 

Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

Затвердити перелік об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних 

робіт, на яких у 2017 році можливе виконання покарання у вигляді 

громадських робіт засудженими особами чи стягнення у вигляді громадських 

робіт особами, які вчинили адміністративні правопорушення (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович 

 

 

 

 
 

 

Казанок 22 05 06 

  



 ЗАТВЕРДЖЕНО  

 Рішення виконавчого комітету 

 Кіровоградської міської ради 

 «___» _________ 2017  

                  №  

 
Перелік  

об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт, на яких               
у 2017 році можливе виконання покарання у вигляді громадських робіт 

засудженими особами чи стягнення у вигляді громадських робіт 
особами, які вчинили адміністративні правопорушення 

 
1. Комунальне підприємство «Ритуальна служба – спеціалізований 

комбінат комунально-побутового обслуговування» (вул. Юрія Бутусова, 18) 

 Види робіт: прибирання територій кладовищ 

 2. Комунальне підприємство «Універсал 2005»  (вул. Садова, 88-б,           

вул. Соборна, 5-а) 

 Види робіт: прибирання вулиць міста та ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

          3. Комунальне підприємство «Кіровоград-Благоустрій»  

Кіровоградської міської ради» (вул. Велика Перспективна, 41) 

 Види робіт: благоустрій та озеленення території міста 

 4. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація              

№ 1» Кіровоградської міської ради» (вул. Вокзальна, 16, корп. 3) 

 Види робіт: прибирання прибудинкових територій 

 5. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація              

№ 2» Кіровоградської міської ради» (вул. Олексія Єгорова, 56) 

Види робіт: прибирання прибудинкових територій 

 6. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація              

№ 3» Кіровоградської міської ради» (проїзд Тінистий, 5) 

Види робіт: прибирання прибудинкових територій 

7. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація              

№ 4» Кіровоградської міської ради» (вул. Космонавта Попова, 9, корп.1) 

Види робіт: прибирання прибудинкових територій 

8. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора           

№ 9» Кіровоградської міської ради» (вул. Лінія 10-а, 61) 

Види робіт: прибирання прибудинкових територій 

9. Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області  

 (вул. Віктора Чміленка, 41-а; вул. Велика Перспективна, 30;               

вул. Габдрахманова, 1; вул. Гоголя, 86-а; вул. Гоголя, буд. 107-а; вул. Велика 

Перспективна, 1; вул. Виставочна, 2-а;  просп. Інженерів, буд. 1-а;               

вул. Олексія Єгорова, 25; вул. Волкова, 3; вул. Бєляєва, 17) 

Види робіт: прибирання будівель та прибудинкових територій 
 

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства                                               В. Кухаренко  


