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УКРАЇНА
СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19 квітня 2018 року
м. Семенівка
№ 34


Про затвердження переліку видів та об’єктів
суспільно-корисних робіт, застосованих до порушників,
відбуваючих адміністративне стягнення
у вигляді суспільно-корисних робіт


Розглянувши запит Семенівського районного сектору з питань пробації центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, керуючись статтями 30-1, 321-1 та 321-3 КУпАП, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Визначити Семенівську міську раду та комунальні підприємства Семенівської міської ради згідно з додатком 1, де особи, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт.
2.Затвердити види суспільно-корисних робіт для осіб, які відбувають адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт з додатком 2.
3.Керівникам комунальних підприємств призначити відповідальних осіб за організацію та виконання суспільно-корисних робіт, забезпечити умови для їх здійснення, контролювати виконання визначених робіт, вести облік та своєчасно повідомляти органи, які відають виконанням цього виду стягнення про ухилення від відбування стягнення і кількість відпрацьованих засудженим годин.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Єрьому С. А.


Міський голова                                                                                  С.І. Деденко





Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
міської ради «Про затвердження переліку видів та об’єктів
суспільно-корисних робіт, застосованих до порушників,
відбуваючих адміністративне стягнення
у вигляді суспільно-корисних робіт»
від 19 квітня  2018 року №09

Комунальні підприємства Семенівської міської ради, 
де засуджені будуть відбувати покарання у виді громадських робіт

Семенівська міська рада Семенівського району Чернігівської області
	Комунальне підприємство «РЕВНА» Семенівської міської ради;
	Комунальне підприємство «СЕМЕНІВСЬКИЙ РИНОК» Семенівської міської ради;
	Комунальне підприємство «ТРАВНЕВЕ» Семенівської міської ради;
	Комунальне підприємство «КАРПОВИЦЬКЕ» Семенівської міської ради;
	Комунальне підприємство «КОСТОБОБРІВСЬКЕ» Семенівської міської ради;
	Комунальне підприємство «ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ» Семенівської міської ради;
	Комунальне підприємство «КРИНИЧНЕ» Семенівської міської ради;
Комунальне підприємство «ХОТІЇВСЬКЕ» Семенівської міської ради;
Комунальне підприємство «ЯНЖУЛІВСЬКЕ» Семенівської міської ради.















Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
міської ради «Про затвердження переліку видів та об’єктів
суспільно-корисних робіт, застосованих до порушників,
відбуваючих адміністративне стягнення
у вигляді суспільно-корисних робіт»
від 19 квітня 2018 року №09


Види суспільно-корисних робіт, застосованих до порушників,
відбуваючих адміністративне стягнення 
у вигляді суспільно-корисних робіт

Ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття;
	Навантаження негабаритного сміття, гілля;
	Очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського транспорту;
	Посипка тротуарів протиожеледним матеріалом;
	Участь у заготівлі протиожеледної суміші;
	Прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із санітарної обрізки зелених насаджень;
	Очистка доріг, бордюр від грязі, підмітання бордюр та алей;
	Благоустрій кладовищ;
	Вапнування стовбурів дерев, бордюр, лавочок для відпочинку;
	 Висадка зелених насаджень;
	 Участь у ліквідації наслідків стихійних явищ природного технічного характеру;
	 Викошування газонів, боротьба з амброзією;
	 Просапка клумб;
	 Прибирання території дитячих та спортивних майданчиків.
	 Благоустрій та озеленення території міста;
	 Інші види робіт по благоустрою.








