
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 грудня 2021 року                                                                №645 

                       

Про затвердження Програми організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно – корисних робіт  на 2022 рік 

 

Керуючись 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»,за погодженням з постійними депутатськими комісіями,  Рафалівська 

селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт 

на 2022 (додається). 

2.Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради 

передбачати кошти для реалізації даної  Програми на 2022рік в межах 

фінансових можливостей. 

3. Фінансування Програми здійснювати в межах бюджетних асигнувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 

питань регламенту, депутатської діяльності та етики , прав людини , законності, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів , протидії та  запобігання корупції, освіти, 

культури, молоді , фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, 

підприємництва та  сфери послуг (Галина ЧУГАЙ) 

 

Селищний голова                                           Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                              до рішення селищної ради 

                                                                                     від 21 грудня 2021р№645 

  

ПАСПОРТ 

Програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2022рік 

1 Ініціатор 

розроблення Програми 

Рафалівська селищна рада 

2 Нормативно - правові 

акти, що стали підставою 

для розроблення 

Програми 

Закон України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захис

ту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліменті

в»,  Кодекс України про адміністративні правопорушення  

3 Розробник  Програми Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

4 Відповідальний 

виконавець програми 

Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

5 Учасники Програми Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

,Володимирецький районний відділ філії державної 

установи «Центр пробації» у Рівненській області 

6 Термін реалізації Про

грами 

2022рік 

7 Основні джерела фіна

нсування 

Селищний бюджет 

8 Загальний обсяг фіна

нсових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

 Програми 

120,0тис.грн 

9 Мета програми 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 

10 Очікувані результати 

виконання програми 

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 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

                                                              до рішення селищної ради 

                                                                           від 21 грудня 2021р.№645 

Програма 

організації суспільно-корисних робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, 

у Рафалівській селищній  територіальній громаді на  2022 рік 

1. Загальна частина 

          Відповідно до ст.ст. 26, 38, 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. 

  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 та інших, не заборонених 

законодавством джерел. 

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, 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. 

2. Мета програми 

   Метою 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. 

3. Шляхи і способи розв’язання проблем 

    Шляхами та 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 на відбування покарання у вигляді 

суспільно-корисних робіт; 

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими засобами 

праці для проведення суспільно-корисних робіт. 

Перелік об’єктів,в населених пунктах територіальної громади на яких планується 

проведення суспільно-корисних робіт: 

- клумби; 

- паркові зони; 

- кладовища; 

- площі; 

- пам’ятники, меморіали, пам’ятні знаки; 



- дитячі майданчики; 

2. Перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт: 

- благоустрій та озеленення території населених пунктів; 

- очищення комунальних доріг селища і тротуарів від бруду, льоду і снігу прибирання 

парків; 

- роботи по догляду за газонами,  

- -висадка кущів та дерев, висіванні квітів та догляд за ними,   

- вирубування дерев, кущів; 

- покіс трави, бур’янів, згрібання листя та їх прибирання; 

- поточний ремонт об’єктів; 

- погрузка та вивіз побутового сміття; 

- приведення в належний стан обочин проїжджих шляхів, ремонт і побілка бордюр, 

вирубування дерев та чагарників вздовж автошляхів,  

- догляд за пам’ятниками та монументами на території селища, ремонт і фарбування 

огорож, ящиків для сміття, лавок для відпочинку,  

- благоустрій кладовищ, цвинтарів громадського поховання; 

- прочистка меліоративних канав, 

-  щоденне очищення комунальних доріг селища від побутового сміття, прибирання, 

видалення дикоростучої порослі 

3.Виконавчий комітет селищної ради: 

1) укладає з направленими особами, на відпрацювання суспільно-корисних робіт, 

тимчасові трудові договори на участь в суспільно-корисних роботах; 

2) інформують порушників про умови, режим роботи, оплату праці; 

3) здійснюють облік відпрацювання робочого часу порушником; 

4) 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. 

 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

    Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету ТГ згідно з 

кошторисом витрат на оплату праці осіб та інших не заборонених законодавством джерел. 

   Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на організацію оплачуваних суспільно-

корисних робіт, для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт є: 

- кількість осіб, порушників направлених на суспільно-корисні роботи уповноваженим 

органом з питань пробації; 

- перелік об’єктів, підприємств, установ та організацій, на яких планується проведення 

суспільно-корисні роботи, для осіб (порушників), на яких судом накладено стягнення 

покарання у вигляді суспільно-корисних робіт, за рахунок фінансування з бюджету  

територіальної громади; 

- перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт, для осіб, на яких судом 

призначено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт на території Рафалівської 

територіальної громади; 

- обліку, розрахунків, кошторису витрат на оплату праці за виконання суспільно-

корисних робіт; 

- нарахування оплати праці порушнику за виконання суспільно-корисних робіт та 

перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого 



погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

5. Використання коштів 

    Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з бюджету ТГ в межах 

фінансових можливостей, а саме: 

  1) нарахування та оплата праці за виконання оплачуваних суспільно- корисних робіт, 

особам направленим на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно-

корисних робіт; 

   2) перерахування плати на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби 

для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів; 

   3) витрати на придбання інвентаря та інших засобів для організації виконання суспільно-

корисних робіт. 

    Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та 

заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є 

отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію 

державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення зі сплати 

аліментів боржниками (порушниками), на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт. 

6. Очікувані результати контроль за виконанням програми 

  Реалізація Програми забезпечить 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. 

    Контроль за виконанням Програми організації суспільно-корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно-корисних робіт на території Рафалівської ТГ на 2021 рік покласти на постійну 

комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики , прав людини , законності, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів , протидії та  запобігання корупції, освіти, 

культури, молоді , фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, 

підприємництва та  сфери послуг (Галина ЧУГАЙ). 

 

 

        Секретар селищної ради                                      Наталія БАБЕЦЬКА 

 


