
Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Запорізької міської ради  

«Про затвердження переліку видів робіт та об’єктів по м. Запоріжжю,  
на яких будуть відбувати покарання особи, засуджені до громадських робіт  

у 2021 році» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення.  

Рішенням Запорізької міської ради від 18.12.2019 №52 «Про 

затвердження переліку видів робіт та об’єктів по м. Запоріжжю, на яких будуть 

відбувати покарання особи, засуджені до громадських робіт у 2020 році» (далі 

– Перелік), було визначено Перелік саме на 2020 рік. 

Зазначаємо, що п. 1.6 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» (далі 

– Порядок) визначено, що щороку на початку року уповноважений орган з 

питань пробації надсилає запити до органів місцевого самоврядування (далі – 

ОМС) та власникам підприємств щодо погодження переліку об’єктів, на яких 

порушники відбуватимуть, зокрема, громадські роботи, та видів таких робіт. 

Згідно ч. 4 ст. 40 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (далі – Закон про місцеве самоврядування) 

сільський, селищний, міський голова, зокрема, забезпечує здійснення у межах 

наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній 

території, додержання Конституції та законів України, виконання актів 

Президента України та відповідних органів виконавчої влади. 

 Відповідно до п. 1.2 Порядку ОМС визначають види робіт та перелік 

об’єктів, на яких порушники повинні виконувати стягнення у вигляді 

громадських робіт.   

ОМС самостійно визначають види робіт та перелік об’єктів, в межах 

повноважень, зокрема, наданих Законом про місцеве самоврядування, а саме 

згідно п. 17 ч. 1 ст. 34 Закону про місцеве самоврядування до відання 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить делеговане 

повноваження щодо визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт 

для осіб, яким призначено покарання у виді громадських робіт. 

Відповідно до ч.1 ст. 36 Кримінально-виконавчого кодексу України 

покарання у виді громадських робіт відбувається за місцем проживання 

засудженого. Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний 

від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, 

вид яких визначають органи місцевого самоврядування. 

 

2. Мета прийняття проєкту рішення. 

Метою прийняття даного проєкту рішення є визначення видів суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом покладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт, згідно зі ст. 56 Кримінального кодексу 

України та ст. 301, 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

 



3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення.  

З метою підвищення рівня боротьби зі злочинністю, забезпечення 

громадського порядку, згідно зі ст. 56 Кримінального кодексу України та ст. 

301, 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення для 

визначення видів суспільно корисних робіт на 2021 рік для порушників, на 

яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, 

на розгляд Запорізької міської ради виноситься проєкт рішення «Про 

затвердження переліку видів робіт та об’єктів по м. Запоріжжю, на яких будуть 

відбувати покарання особи, засуджені до громадських робіт у 2021 році». 

 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Проєкт рішення Запорізької міської ради «Про затвердження переліку 

видів робіт та об’єктів по м. Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання 

особи, засуджені до громадських робіт у 2021 році» розроблено відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кримінального 

кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

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». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація даного проєкту рішення не потребує додаткових витрат з 

міського бюджету 
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