
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

а Я 2021 року №

Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних 
оплачуваних робіт для порушників, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді громадських та суспільно-корисних 
робіт на адміністративно-територіальній одиниці Володимирецької 
селищної територіальної громади у 2022-2025 роках

Керуючись статтями 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, підпзшктами 7,11 пункту а статті ЗО, статтею 
40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами 
Закону України від 07 грудня 2017 року № 2234-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини 
на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 
заборгованості зі сплати аліментів», розглянувши запит Вараського районного 
відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Рівненській області від 
09.12.2021 року № 40/2/1585-21 щодо визначення видів суспільно корисних 
робіт та переліку об’єктів для порушників, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді громадських та суспільно корисних робіт 
на адміністративно-територіальній одиниці Володимирецької селищної 
територіальної громади у 2022-2025 роках,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Визначити перелік об’єктів та видів суспільно-корисних 
оплачуваних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 
стягнення у вигляді громадських та суспільно-корисних робіт на 
адміністративно-територіальній одиниці Володимирецької селищної 
територіальної громади у 2022-2025 роках (далі -  Перелік), що додається.

2. Рекомендувати Володимирецькій селищній раді передбачити у 
бюджеті Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 -  2025 
роки кошти на фінансування видів робіт, визначених в Переліку.

3. Порушники, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 
вигляді оплачуваних суспільно корисних робіт, можуть бути прийнятими до



виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт лише за наявності коштів у 
бюджеті Володимирецької селищної територіальної громади.

4. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику селиш;ного 
голови Арсенію КОТОВІ

Селишний голова Василь КОВЕНЬКО



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради

Перелік
об’єктів та видів суспільно корисних оплачуваних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських та 
суспільно-корисних робіт на адміністративно-територіальній одиниці 
Володимирецької селиш;ної територіальної громади у 2022-2025 роках

Назва об’єкта Види робіт
Володимирецька селищна 
територіальна громада:

селище міського типу
Володимирець
село Берестівка
село Бишляк
село Біле
село Великі Телковичі 
село Воронки 
село Довговоля 
село Жовкині 
село Зелене 
село Зелениця 
село Красносілля 
село Липне 
село Луко 
село Любахи 
село Малі Телковичі 
село Новосілки 
село Острівці 
село Половлі 
село Радижеве 
село Степангород 
село Хиночі 
село Чудля

Секретар селищної рад

Підсобні роботи при проведенні ремонту 
штукатурки на братському кладовищі 
Благоустрій кладовищ, вирубка кущів та памолоді 
на Польському кладовищі
Ремонтні роботи загальноосвітніх шкіл, сільських 
амбулаторій, дошкільних навчальних закладів 
Благоустрій пам’ятних знаків та ремонт обелісків 
загиблим воїнам
Прибирання центральних вулиць сіл та селища 
Догляд за квітниками та газонами 
Роботи по озелененню сіл та селища 
Видалення сухостійних дерев
Вирубка кущів та памолоді в паркових зонах сіл та 
селища, прибирання паркової території 
Обрізання дерев по вулицях сіл та селища 
Благоустрій місць загального користування, 
зупинок громадського транспорту 
Прибирання кюветів та обочин доріг 
Встановлення дорожніх знаків
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, розчистка 
каналів, мостів, інших гідротехнічних споруд

Юрій БЛИЩИК


