
 

УКРАЇНА
      ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                  Р І Ш Е Н Н Я  № 9 

від 17 січня  2020 року               

Про затвердження видів робіт та переліку
 об’єктів для відбування засудженими покарання
 у виді громадських робіт та відбування порушниками
адміністративного стягнення у вигляді 
суспільно корисних робіт та громадських робіт у  2020 році

Відповідно  до  ст.  39  Кримінально-виконавчого  кодексу  України,

ст. 321-3 та ст. 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

Закону України  «Про внесення  змін  до  законодавчих  актів  України  щодо

посилення  захисту  прав  дитини  на  належне  утримання  шляхом

вдосконалення  порядку  примусового  стягнення  заборгованості  зі  сплати

аліментів» від 07.12.2017 року № 2234-VIII, керуючись ст. 26 та ст. 40 Закону

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет

Олександрівської селищної ради 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити перелік видів робіт для відбування засудженими покарання

у  виді  громадських  робіт  та  відбування  порушниками

адміністративного  стягнення  у  вигляді  суспільно  корисних  та

громадських  робіт  на  території  Олександрівської  селищної  ради  на

2020 рік (Додаток 1).

2. Затвердити перелік об’єктів для відбування засудженими покарання у

виді громадських робіт та відбування порушниками адміністративного

стягнення  у  вигляді  суспільно  корисних  та  громадських  робіт  на

території Олександрівської селищної ради на 2020 рік (Додаток 2).

3.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

                  Селищний голова                               Микола  БЕНЗАР



Додаток № 1
     до рішенням виконкому

                                                                                              селищної ради  

                                                                                                         від  17 січня 2020р. № 9 

Перелік видів робіт для відбування засудженими покарання у виді
громадських робіт та відбування порушниками адміністративного
стягнення у вигляді суспільно корисних та громадських робіт на

території Олександрівської селищної ради на 2020 рік

- благоустрій та озеленення території населеного пункту, кладовищ, зон

відпочинку  та  туризму,  придорожніх  смуг  відповідно  до  Порядку

проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою Олександрівської

селищної ради;

-  ліквідація  неорганізованих  (стихійних)  звалищ  сміття,  навантаження

негабаритного сміття, гілля;

-  очистка  від  снігу,  ожеледиці,  льоду  тротуарів,  зупинок  громадського

транспорту;

- прибирання від хмизу та гілок об’єктів, де проводились роботи із обрізки

зелених насаджень;

- участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії;

- прибирання території дитячих та спортивних майданчиків;

- благоустрій та ремонт малих архітектурних форм;

-ремонт  вулично-дорожньої  мережі:  копання  водовідних  канав,

влаштування  тимчасових  водовідних  лотків,  розкопка  траншей

водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож;

- відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово-

паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка,

підсадка рослин, полив), висадка дерев, кущів, квітів, скошування газонів;

перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками;

-  інші  види  загальнодоступних  робіт,  які  мають  суспільно  корисну

спрямованість.

       

Додаток № 2
     до рішенням виконкому



                                                                                              селищної ради  

       від 17 січня 2020р. № 9

Перелік об’єктів, на  яких буде організоване відбування засудженими
покарання у виді громадських робіт та відбування порушниками

адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних та
громадських робіт на території   Олександрівської селищної ради   

 у 2020 році:

1. Комунальне підприємство «Орбіта», смт. Олександрівка

2. Комунальне підприємство «Джерело», с. Трикратне
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