УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 26.02.2019р.

м.Яремче

№ 12

Про затвердження видів безоплатних
суспільно- корисних робіт для
порушників, на яких судом
накладено адміністративне
стягнення у вигляді громадських
робіт, та переліку об’єктів для
відбування порушниками
громадських робіт на території
м.Яремче у 2019 році
Керуючись ст. 30, п.п.2 п."а" ч.1 ст.38, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні », ст.ст.301, 3211 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, ст.ст.36,39 Кримінально - виконавчого
кодексу України, розглянувши лист Надвірнянського міськрайонного
сектору філії державної установи «Центр пробації в Івано-Франківській
області Міністерства юстиції України від 08.01.2019 року № 38/10/86 ,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити на 2019 рік види громадських робіт та перелік об’єктів
для відбування громадських робіт для порушників, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у виді громадських робіт та засуджених до
кримінального покарання у виді громадських робіт, згідно додатку.
2. Роботодавцем для адміністративних порушників та засуджених до
виконання кримінальних покарань у вигляді громадських робіт вважати
міське комунальне підприємство.
3. При необхідності роботодавець може залучати адміністративних
порушників та засуджених до виконання кримінальних покарань у вигляді
громадських робіт на всій території міської ради та інших об’єктах ніж тих,
що визначені у додатку до рішення.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Яремчанської міської ради від 23.01.2018р. №3 «Про суспільно-корисні
роботи на 2018 рік».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.
Міський голова

Василь Онутчак

Додаток
до рішення міськвиконкому
від 26.02.2019р. № 12
1. Види громадських робіт:
- санітарна очистка населених пунктів;
- благоустрій територій населених пунктів;
- озеленення, обрізка дерев;
- земляні роботи;
- прибирання берегів рік та потоків;
- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;
- ліквідація наслідків стихійних лих.
2. Перелік об’єктів для відбування громадських робіт:
-

парки, сквери, алеї, прибудинкові території;
вулиці (дороги) м.Яремче;
береги рік та потоків;
міське кладовище;
міський стадіон;
дитячий майданчик.

Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

