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смт. Вороновиця

Про затвердження переліку
перел
об`єктів та видів робіт на якихх можуть
мож
відбувати
покарання засуджені
ні порушники,
пор
на яких накладено адміністра
істративне стягнення у
виді суспільно корисних
сних робіт на 2018 рік.

Заслухавши та обгов
обговоривши інформацію селищного
го голови
гол
Ковінько О.Г.
про затвердження перелiку
пере
об'єктiв та видiв робiт, наа яких можуть вiдбувати
покарання засуджені
жені порушники, на яких покладено
ладено адміністративне
стягнення у вигляді
ляді суспільно корисних робіт наа 2018рік,
201
відповідно
статей 31-1, 325--1,325-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Закону
За
України від 07.12.2017 року № 2234-УІІІ « Про
внесення змін до деяки
деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту
прав дитини та належне
нал
утримання шляхом вдосконалення
вдоско
порядку
примусового стягненн
ягнення заборгованості зі сплати
ти ааліментів», наказу
Міністерства юстиції
стиції України № 474/5 від 19.03.2013
19.03.
року «Про
затвердження Порядку
орядку виконання адміністративних
их стягнень
ст
у вигляді
громадських робіт
іт та ввиправних робіт» ст. 34, ст.388 Закону
Зак
України «Про
мiсцеве самоврядуванн
ування в Україні», селищна рада
ВИРIШИЛА:
1.Затвердити перелiк
релiк об'єктів, на яких можуть вiдбувати
вiдб
порушники
адміністративне стягне
тягнення у виглядi суспільно корисних
сних робiт на 2018 piк:
- територiя загального
ного користування
к
яка відноситься до селищної
сел
ради;
- територiя селищаа Вороновиця
Вор
та села Комарів;
- територiя бiля меморi
еморiалiв загиблих Bоїнів;
- прилегла територія до ДНЗ смт. Вороновиця та с. Комарів
омарів;
- територія кладовищ;
щ;
- прилегла територiя
рiя до СЗШ І-ІІІ ст. смт. Вороновиця
ця та НВК с. Комарів;
- прилегла територія
ія до ФАП, та лікарняних закладів ;
2.Визначити види
и суспiльно
сусп
- корисних робiт, на яких можуть вiдбувати
порушники адміністр
іністративне стягнення у виглядi громадських
гром
робiт на
2018piк:

- підмітання, прибирання від сміття, прибирання від снігу, 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 з питань
пробації Центрально-Західного Міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства Юстиції .
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