
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2021 року                     № ______-8-VIIІ 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження Програми організації 

громадських та інших робіт 

тимчасового характеру Борщагівської 

сільської ради на 2022 рік 

 

    Заслухавши та обговоривши проект  «Програми з організації громадських 

та інших робіт тимчасового характеру Борщагівської сільської ради на 2022  

рік », Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

статей 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, з метою забезпечення виконання  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», Борщагівська   сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  Програму з організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру Борщагівської сільської ради на 2022 рік (додається). 

2.  Управлінню фінансів  Борщагівської сільської ради  передбачити кошти 

на реалізацію зазначеної Програми. 

3. Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних  робіт, на які 

направлено осіб для погашення заборгованості зі сплати аліментів, 

здійснювати за рахунок коштів бюджету Борщагівської сільської ради, 

шляхом  перерахування коштів КП «Благоустрій». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну постійну 

комісію. 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 



Додаток 
до рішення Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області  

від 24 грудня 2021 року № ____-8-VIII 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням 8 сесії VIII скликання 

Борщагівської сільської ради  

Бучанського району 

Київської області 

від 24  грудня 2021 р. №____-8-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ТА ІНШИХ РОБІТ ТИМЧАСОВОГО 

ХАРАКТЕРУ БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 



Паспорт Програми організації громадських та інших робіт тимчасового 

характеру Борщагівської сільської ради на 2022 рік 

1 Ініціатор розробки Програми  Борщагівська сільська рада  

2 Нормативно-правова база 

Програми  

Закон 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»,  Кодекс України про 

адміністративні правопорушення  

3 Розробник Програми Борщагівська сільська рада 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Борщагівська сільська рада, КП 

«Благоустрій» 

5 Термін реалізації Програми 2022 рік 

6 Джерела фінансування  Місцевий бюджет, виходячи з його 

реальних можливостей, коштів 

підприємств, організацій та установ, 

інші джерела, відповідно до чинного 

законодавства     

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього:  

70 тисяч гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальна характеристика Програми 

1.1. Програма організації оплачуваних суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно  корисних робіт, на 2022 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», 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  статей 25, 26, 59  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 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 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. 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 та інших, не 

заборонених законодавством джерел. 

2. Мета Програми 

2.1. Забезпечення  належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, 

зменшення заборгованості зі сплати аліментів, а також належного утримання 

осіб, які отримують аліменти, шляхом виконання оплачуваних суспільно 

корисних робіт, що дозволить  вирішувати проблеми об’єднаної 

територіальної громади  з питань благоустрою,  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, вирубка чагарників вздовж 

доріг та інше. 

3. Шляхи і способи розв’язання проблем 

3.1.  Шляхами і способами розв’язання проблем є: 

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення 

у вигляді  оплачуваних суспільно корисних робіт та примусового 



стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та 

інтересів дітей; 

2) ведення обліку осіб (порушників) направлених   Бучанським  

районним відділом №2 філії Державної установи «Центр пробації»  у м. 

Києві  та Київській області з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції України (далі - уповноважений орган з 

питань пробації) на відбування покарань у 

вигляді  оплачуваних  суспільно корисних робіт; 

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та 

іншими засобами праці для проведення суспільно корисних робіт. 

3.2. Перелік об’єктів, на яких планується проведення оплачуваних  суспільно 

корисних робіт, а саме: 

№ п.п  Найменування обєкту Види робіт 

1 Вулиці  сіл Софіївська 

Борщагівка , Петропавлівська 

Борщагівка та Чайки 

Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 

2.  Сільське кладовище ( старе , 

нове)      .  с. Петропавлівська 

Борщагівка 

Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 

3. Сільське кладовище ( старе , 

нове)      .  с. Софіївська 

Борщагівка 

Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 

4 Памятний знак «Танк» Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 

5 Територія Собору Ікони  

Божої Матері с. Софіївська 

Борщагівка 

Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 

6. Памятник невідомому  

солдату с. Софіївська 

Борщагівка 

Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 



7 Храм Преподобного Святого 

Симеона Стовпника .  с. 

Петропавлівська Борщагівка 

Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 

8 Храм Різдва Божої Матері 

с. Петропавлівська 

Борщагівка 

Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 

9 Храм  Святого Мученика 

Віталія  с.Чайки 

Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 

10 Братська  могила  воїнів 

Радянської Армії і пам ятник  

воїнам - односельцям с П. 

Борщагівка 

Прибирання сміття , косіння трави, 

видалення сухостою , побілка дерев, 

обрізання  кущів та дерев 

3.4. Власники комунальних підприємств , установ, організацій 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. 

4. Забезпечення виконання програми 

4.1. Перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується 
проведення суспільно корисних робіт: 



• Борщагівська сільська рада ; 

• КП «Благоустрій». 

• 4.2. Загальний контроль за ходом виконання Програми здійснюється 

керівником КП «Благоустрій» та    Борщагівською  сільською радою 

відповідно до чинного законодавства України, в межах наданих 

повноважень. 

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання 
програми 

5.1. Програмою передбачається фінансування оплачуваних суспільно 

корисних робіт за рахунок коштів сільського бюджету. 

• 5.2. Проведення на території  Борщагівської об’єднаної територіальної 

громади оплачуваних суспільно корисних робіт передбачається 

видатками з сільського бюджету, шляхом перерахування коштів на 

рахунок  КП «Благоустрій». 

 для нарахування заробітної плати погодинно за фактично 

відпрацьований час, у розмірі не меншому, ніж встановлений законом 

мінімальний розмір оплати праці. .       

 Відповідно до  рішення  виконавчого комітету №3 від 02.02.2021 

року  громадські роботи правопорушники можуть виконувати не більше як 

чотири години на день, у вільний від основної роботи чи навчання час. 

 Громадські роботи неповнолітнім виконувати не більше як дві години 

на день, у вільний від основної роботи чи навчання час. 

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, 

передбачених в  сільському  бюджеті на зазначену мету. 

5.3. Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що 

використовуються в ході проведення оплачуваних суспільно корисних робіт, 

забезпечують роботодавці  відповідно до визначених обсягів. 

6. Очікувані  результати 

6.1. 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. 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

7.1. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми організації 

суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 

2022 рік  покладається на постійну комісію сільської ради з питань  ЖКГ   



 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 
 


