
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2021 року №_1І

Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт 
для порушників, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді громадських 
робіт

Керуючись статями 30 ,̂ 32Р Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, частиною 1 статті 36, частиною 5 статті 36 Кримінально- 
виконавчого кодексу України, Наказом Міністерства юстиції України від 
19.03.2013 №474/5 «Про затвердження Порядку виконання адміністративних 
стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних 
робіт»,

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ;

1. Затвердити перелік об’єктів та видів робіт для порушників, на яких 
судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, згідно 
з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селшцної ради Рівненської області від 22 грудня 2020 року 
№ 155 «Затвердження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для 
порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді 
громадських робіт, засуджених до покарання у вигляді громадських робіт на 
2021-2025 роки».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово-комунального 
господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, приватизації, комунальної 
власності, надзв 
мобілізаційної ро

Селищний голо

ЦИВІЛЬНОГО захисту населення, 
овця Олександра Миколайовича.

Василь КОВЕНЬКО



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Володимирецької селшцної ради 
від « року 

____

Перелік об’єктів та видів робіт для порушників, на яких судом накладено 
_____ адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт________

№
п/п

Види громадських робіт Перелік об’єктів, на яких 
порушники виконуватимуть 
_____громадські роботи_____

1. Благоустрій центральних вулиць та 
паркових зон селища та сіл 
В олодимирецької територіальної
громади.

- прибирання сміття, його збирання та
навантаження;
- вапнування бордюрів та стовпів;
- очищення території від снігових 
заметів у зимовий період.____________

2. Благоустрій автобусних зупинок 
селища та сіл Володимирецької 
територіальної громади

- обкошзшання бур’янів;
- збирання сміття;
- дрібний ремонт;
- побілка бордюр._____

3. Благоустрій території кладовищ, 
історико-архітектурних пам’яток, 
братських могил, місць поховання 
селища та сіл Володимирецької 
територіальної громади.__________

- впорядкування території,
- фарбування огорожі,
- вивезення сміття,
- вирізання дерев, кущів.

4. Благоустрій несанкціонованих 
сміттєзвалищ селища та сіл 
В олодимирецької територіальної 
громади. ___ __________

- прибирання сміття, його збирання та 
навантаження

5. Благоустрій об’єктів соціальної 
інфраструктури селища та сіл 
Володимирецької територіальної 
громади.

- проведення робіт по облаштуванню,
- обсипання футбольного поля,
- ремонт лавок,
- вивезення сміття,
- посадка дерев.

6.

7.

Допомога престарілим
громадянам селища та сіл 
Володимирецької територіальної 
громади.

Благоустрій гідрот 
селища та сіл

прибудинкових

та вивезення

територіальної 
Секретар селищної р

- впорядкування 
територій;
- обкошування трави 
сміття;
" різання, рубання, складання дров;
- ремонт паркану;
- допомога по господарству, 
розчистка каналів та канав, мостів

Юрій БЛИЩИК


