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Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет

Рішення

від   24 лютого          2017 року  					                           № 62
м. Знам’янка
Про визначення видів суспільно - 
корисних робіт на підприємствах, 
установах, організаціях міста 
для відбування покарання порушниками 
та засудженими особами на 2017 рік 

                 Керуючись ст. ст. 40, 144 Конституції України, ст. 59 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 30-1, 321-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 56 Кримінального кодексу України, ст.39 Кримінально-виконавчого кодексу України, враховуючи лист Знам’янського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області від 28.12.2016 р. № 8/9-2326, виконавчий комітет Знам’янської  міської ради 

В И Р І Ш И В:

	Затвердити перелік об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт, на яких у 2017 році можливе виконання покарання у вигляді громадських робіт порушниками відповідно до постанови суду у виді громадських робіт (додаток №1).

Затвердити перелік об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт, на яких у 2017 році можливе виконання покарання у вигляді громадських робіт засудженими відповідно до вироку суду у виді громадських робіт (додаток №2).
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 26 лютого 2016 року № 59 «Про визначення видів суспільно-корисних робіт на підприємствах, уставах, організаціях міста для відбування порушниками та засудженими особами на 2016 рік». 
4. Організацію виконання даного рішення покласти на управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (в.о. нач.Берлова М.В.), комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (кер.Коротченко М.М.), Знам’янський міський технічно-спортивний клуб ТСО України (кер.Колебіденко В.О.), Знам’янський  об’єднаний міський військовий комісаріат (військовий комісар Чижма О.В.).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Гребенюка  С.А. 


        Міський голова 			     С.Філіпенко 





Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
від   23 лютого   2017 р. № 62

 Перелік 
об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт, на яких у 2017 році можливе виконання покарання у вигляді громадських робіт засудженими відповідно до вироку суду

	Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (вул.Грушевського, 19).

Види робіт: благоустрій та озеленення території міста, зон відпочинку та придорожніх смуг; впорядкування території міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов, визнаних такими в установленому порядку; літнє та зимове прибирання та утримання територій міста, тротуарів, пішохідних доріжок, газонів, прилеглих територій до пам’ятників та меморіалів. 

	Комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (вул.Олександрійська, 56).

Види робіт: прибирання територій міських кладовищ.

	Знам’янський міський технічно-спортивний клуб ТСО України (вул.Київська, 23).

      Види робіт: прибирання території організації.

	Знам’янський об’єднаний міський  військовий комісаріат (вул.Григорія Сковороди, 9).

Види робіт: прибирання території організації.



	
Керуюча справами (секретар)  виконкому                                          І.Ратушна













Додаток №2
до рішення виконавчого комітету
від   23 лютого   2017 р. №  62

 Перелік 
об’єктів та видів безоплатних суспільно-корисних робіт, на яких у 2017 році можливе виконання покарання у вигляді громадських робіт порушниками відповідно до постанови суду

	Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (вул.Грушевського, 19) 

Види робіт: благоустрій та озеленення території міста, зон відпочинку та придорожніх смуг; впорядкування території міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов, визнаних такими в установленому порядку; літнє та зимове прибирання та утримання територій міста, тротуарів, пішохідних доріжок, газонів, прилеглих територій до пам’ятників та меморіалів. 

	Комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (вул.Олександрійська, 56)

Види робіт: прибирання територій міських кладовищ.

	Знам’янський міський технічно-спортивний клуб ТСО України (вул.Київська, 23)

      Види робіт: прибирання території організації.

	Знам’янський  об’єднаний міський  військовий комісаріат

Види робіт: прибирання території організації.



	


	Керуюча справами (секретар)  виконкому                                          І.Ратушна
	

	








