
ВОР
ВІННИЦЬ

16  січня  2019 року      

  Про затвердження перел
накладено адміністратив
рік. 
 
    Заслухавши та обгов
про затвердження пере
судом накладено адмін
робіт на 2019 рік,   відп
адміністративні правоп
2234-УІІІ « Про внесен
посилення захисту 
вдосконалення порядк
аліментів», наказу Міні
«Про затвердження По
суспільно корисних р
самоврядування в Укра
 

1.Затвердити перелiк о
адміністративне стягне
- територiя загального к
- територiя селища Вор
- територiя бiля мемор
- прилегла територія до
- територія кладовищ; 
- прилегла територiя до
- прилегла територія до
- паркова зона  біля  ма
 
2.Визначити види сусп
накладено адміністрати
2019 рік,   
- підмітання, прибиранн
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ку                                                                 

 переліку об`єктів та  видів робіт для  порушн
ативне стягнення у вигляді  суспільно корис

 обговоривши інформацію селищного гол
я перелiку об'єктiв та видiв робiт для  по
 адміністративне стягнення у вигляді  су

відповідно  статей 31-1, 325-1,325-3 Ко
равопорушення  та Закону  України від 
внесення змін до деяких законодавчих ак
сту прав дитини та належне утр
орядку примусового стягнення заборго
у Міністерства юстиції України № 474/5 в
ня Порядку виконання адміністративних 
них робіт» ст. 34, ст.38 Закону Укр
 Україні»,  селищна рада  

ВИРIШИЛА: 
 

к об'єктів  для  порушників, на яких
тягнення у вигляді  суспільно корисних  р
ного користування  яка відноситься до сел
а Вороновиця  та села Комарів;  
еморiалiв загиблих Bоїнів;  

до ДНЗ смт. Вороновиця та с. Комарів
щ;  
я до   ЗОШ  І-ІІІ ст. смт. Вороновиця та 

ія до ФАП, та лікарняних закладів ;  
ля  маєтку Грохольських –Можайських 

 суспiльно - корисних робiт для  порушни
стративне стягнення у вигляді  суспільно 

бирання від сміття, прибирання від снігу, 

        

АДА 
 ОБЛАСТЬ 

        смт. Вороновиця                     

рушників, на яких судом 
корисних  робіт на 2019 

го голови Ковінько О.Г. 
ля  порушників, на яких 
ді  суспільно корисних  
3 Кодексу України про 
від 07.12.2017 року № 

чих актів України щодо 
е утримання шляхом 
боргованості зі сплати 
74/5 від 19.03.2013 року 
вних стягнень у вигляді 
України «Про мiсцеве 

 яких судом накладено 
них  робіт на 2019 рік,  

селищної ради;  

омарів;  

ця та НВК с. Комарів;   

рушників, на яких судом 
ільно корисних  робіт на 

нігу, чистка снігу.   



- благоустрiй території селища Вороновиця та с.Комарів;  
- обрiзка дерев та кущiв;  
- збирання та вивiз смiття;  
- лiквiдацiя стихiйних сміттєзвалищ;  
- покрасочно-побiлочнi роботи; 
- обкошування території, газонів. 
3.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на селищного голову 
Ковінько Олександра Геннадійовича. 
4.Копiю рiшення направити для відома до Вiнницького міськрайонного 
відділу філії Державної  установи «Центр  пробації» у  Вінницькій  області.   
 
 
 
  
СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                     О.Г.КОВІНЬКО 
 
 

 


