
                                                                                                    
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 74

24 грудня 2020 року                              3 сесія 8 скликання

Про перелік об’єктів та види оплачуваних суспільно корисних 
 робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 
стягнення у вигляді суспільно корисних робіт 

Керуючись ст.  34,  38  Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Законом України «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»,  ст.  31-1,  325-1,  325-3  Кодексу   України  про  адміністративні
правопорушення, сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2021 рік такі види оплачуваних суспільно корисних робіт

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
оплачуваних  суспільно  корисних  робіт  та  перелік  об’єктів  для  відбування
порушниками таких робіт:

Перелік об’єктів Види суспільно-корисних
робіт

 Додаток 1
2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  першого  заступника

сільського голови Бондарчук Е.О..
3. Копію рішення направити для відома до Вінницького міськрайонного

відділу  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  у  Вінницькій  області  та
Тиврівського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у
Вінницькій області.

Сільський голова                                                               Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 74  від 24.12.2020 року

Види суспільно корисних робіт на території 
Лука-Мелешківської сільської територіальної громади

1. Заклади освіти, культури та охорони здоров’я:
- благоустрій  прилеглої  території  (скошування  бур’янів,  побілка  дерев  та

бордюрів, прибирання сухого листя, розчищення від снігу)
- збирання сміття
- посипання піщано-сольовою сумішшю в зимовий період
- дрібний ремонт (фарбування паркану, ремонт інвентаря).
2. Житловий фонд :
- благоустрій  прилеглої  території  (скошування  бур’янів,  побілка  дерев  та

бордюрів,  прибирання  сухого  листя,  обрізка  сухих  гілок,  вирубування
чагарників та паростків молодих дерев, розчищення від снігу)

- збирання сміття
- посипання піщано-сольовою сумішшю в зимовий період.
3. Внутрішні сільські дороги:
- обкошування узбіч доріг
- вирубування паростків молодих дерев
- збирання сміття
- посипання піщано-сольовою сумішшю в зимовий період
- побілка дерев та бордюрів.
4. Зупинки громадського транспорту селищ
- обкошування узбіч доріг
- збирання сміття.
5. Пам’ятники та меморіали загиблим у роки ВВВ
- благоустрій  прилеглої  території  (скошування  бур’янів,  побілка  дерев,

прибирання сухого листя, розчищення від снігу)
- дрібні ремонтні роботи
- збирання сміття.
6. Парки та сквери:
- обкошування бур’янів
- прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок
- вирубування чагарників та паростків молодих дерев
- збирання сміття.
7. Сільські кладовища:
- обкошування бур’янів
- прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок
- вирубування чагарників та паростків молодих дерев
- ремонт та фарбування інвентаря
- стихійні звалищ.

Секретар сільської ради                                                   Оксана ШЕВАНЮК


