
ВОР
ВІННИЦЬ

16  січня  2019 року      

  Про затвердження перел
накладено кримінальне
 
    Заслухавши та обгов
про затвердження пере
накладено кримінальне
які  відбуватимуть  п
основної  роботи  чи  н
відповідно  статей 
ст.ст.13,36,37,38,39,40 
Закону України «Про м
 

1.Затвердити перелiк 
кримінальне покарання
  
- 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 гром
кримінальне покарання
 
- підмітання, прибиранн
- благоустрiй території
- обрiзка дерев та кущ
- збирання та вивiз см
- лiквiдацiя стихiйних с
- покрасочно-побiлочн

УКРАЇНА 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

НИЦЬКИЙ РАЙОН   ВІННИЦЬКА  ОБЛА
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 06  

ку                                                                 

 переліку об`єктів та  видів робіт для  засудже
 покарання  у вигляді  громадських  робі

 обговоривши інформацію селищного гол
я перелiку об'єктiв та видiв робiт для зас
альне покарання  у вигляді  громадських
ть  покарання  за  місцем  проживанн
  чи  навчання  час  безоплатних  суспіль
татей  51,56  Кримінального  
9,40  Кримінально- виконавчого кодексу

Про мiсцеве самоврядування в Україні»,  

ВИРIШИЛА: 
 

к об'єктів  для  засуджених, на
рання  у вигляді  громадських  робіт на 20

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 
и громадських робiт для засуджених,  
рання  у вигляді  громадських  робіт на 20

бирання від сміття, прибирання від снігу, 
торії селища Вороновиця та с.Комарів; 

щiв;  
з смiття;  
них сміттєзвалищ;  
лочнi роботи; 

        

АДА 
 ОБЛАСТЬ 

        смт. Вороновиця                     

суджених, на яких 
робіт на 2019 рік. 

го голови Ковінько О.Г. 
засуджених , на яких 

ських  робіт на 2019 рік, 
ивання  у  вільний від  
спільно корисних робіт, 

 Кодексу України  
одексу  України  ст. 34, 
їні»,  селищна рада  

х, на яких накладено 
т на 2019 рік: 

селищної ради;  

омарів;  

ця та НВК с. Комарів;   

 
  на яких накладено 

т на 2019 рік: 

нігу, чистка снігу.   
;  



- 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 
 
 

 


