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ВІННИЦЬ

25 травня 2020 року      

Про затвердження перелі
накладено адміністратив
рік. 
                
    Заслухавши та обгов
«Про затвердження  
яких судом накладено
корисних  робіт на 20
проживання  у  вільний
суспільно корисних р
Вороновицької  селищ
реорганізації  Гуменс
Вороновицької  селищн
ст. 34,38 Закону Ук
виконавчий  комітет се
 

1.Затвердити перелiк 
порушники  на  яки
суспільно корисних  ро
  
- територiя адмінбудіве
- територiя сіл Гуменне
- територiя бiля   пам'ят
пам'яті;  
- прилегла територія   
- прилегла територія до
- територія кладовищ; 
- прилегла територія до
2.Визначити види гром
кримінальне покарання
- підмітання, прибиран
розчистка снігу.   

УКРАЇНА 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

НИЦЬКИЙ РАЙОН   ВІННИЦЬКА  ОБЛА
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 190  

ку                                                                 

ереліку об`єктів та  видів робіт для  порушни
ативне стягнення у вигляді  суспільно корис

обговоривши інформацію селищного голо
 переліку об`єктів та  видів робіт дл

ладено адміністративне стягнення у ви
на 2020 рік»,які  відбуватимуть  покар
льний від  основної  роботи  чи  навчання
них робіт, враховуючи рішення 44 се
селищної  ради  від 23 грудня 2020 рок
уменської  сільської  ради  шляхом
елищної  ради», відповідно   статей  31
у України «Про мiсцеве самоврядув

селищної  ради  

ВИРIШИВ: 
 

к об'єктів  на  яких  можуть  від
 яких накладено адміністративне стя

их  робіт на 2020 рік» 

будівель,  яка відноситься до селищної рад
менне,  Михайлівка;  
пам'ятників  воїнам-визволителям,  братсь

   та  приміщення  закладів  культури; 
до ДНЗ   та  школи 

щ;  
ія до ФАП, та медичних закладів ;  

и громадських робiт для засуджених,  
рання  у вигляді  громадських  робіт на 20
бирання від сміття,  ліквідація   стихій

        

АДА 
 ОБЛАСТЬ 

        смт  Вороновиця     

ушників, на яких судом 
корисних  робіт на 2020 

о голови Ковінько О.Г.,  
біт для  порушників, на 
 у вигляді  суспільно 
покарання  за  місцем  
чання  час  безоплатних  
44 сесії 08 скликання 
20 року, «Про  початок 
ляхом приєднання  до 

31-1, 325,-1 та  325-3, 
рядування в Україні»,  

  відбувати покарання  
е стягнення у вигляді  

ради;  

братські  могили,  парк  

;  

  на яких накладено 
 на 2020 рік:  

стихійних сміттєзвалищ,  



- благоустрiй території сіл  Гуменне,  Михайлівка;  
- обрiзка дерев та кущiв;  
- збирання та вивiз смiття;  
- фарбувально-побiлочнi роботи; 
- обкошування території, газонів. 
- насадження  дерев, кущів  (квітів) 
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 
 
 

 


