
 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________ сесія 

восьмого скликання 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

 

22.12.2021                                                                                                                     №   

 

Про затвердження переліку 

об’єктів і видів робіт, на яких 

будуть відбувати покарання та 

адміністративні стягнення особи, 

засуджені та адміністративно 

покарані до громадських робіт 

на території населених пунктів 

Воскресенської селищної ради в 

2022 році  

 

 Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

кодексом України «Про адміністративні правопорушення», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції, 

депутатської діяльності, етики, селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів та видів робіт, на яких засуджені будуть відбувати 

покарання та адміністративні стягнення особи, засудженні та адміністративно 

покарані до громадських робіт на території населених пунктів Воскресенської 

селищної ради в 2022 році (додаток додається). 

 

1. Контроль виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регуляторної 

політики, прав людини, законності, корупції, депутатської діяльності, етики. (Голова 

комісії Микита МОТОРНИЙ). 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                 Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 



 
Додаток  

до рішення сесії селищної ради 

від _________2021р. № _____ 

 
П Е Р Е Л І К 

 

об’єктів та видів робіт, на яких засуджені будуть відбувати покарання та адміністративні 

стягнення особи, засудженні та адміністративно покарані до громадських робіт на території 

населених пунктів Воскресенської селищної ради у 2022 році  

 

№  Види робіт Об’єкт Населений пункт 

1.  Благоустрій територій населених 

пунктів громади (косіння трави, 

прибирання сміття, посипання 

ділянок тротуарних доріжок та 

доріг протиожеледним матеріалом 

та інше) 

Вулиці, узбіччя доріг, 

парки 

смт Воскресенське 

 

с-ще Горохівка 

 

с.Калинівка 

 

с.Пересадівка 

 

с.Михайло-Ларине 

 

с-ще Грейгове 

 

с.Степове 

 

с.Червоне 

 

с.Водокачка 

2.  Озеленення територій населених 

пунктів (висадження дерев, кущів, 

квітів, обрізання дерев, кущів, 

догляд за клумбами) 

Вулиці, узбіччі доріг, 

парки 

3.  Благоустрій та впорядкування 

кладовищ (ремонтні роботи, косіння 

трави, прибирання сміття та інше) 

Кладовища, 

пам’ятники 

4.  Ремонтні роботи на соціально-

побутових об’єктах комунальної 

власності (ремонт водогону або 

каналізації, ремонт обладнання та 

дитячих майданчиків та інші 

ремонтні роботи) 

Будинки культури, 

заклади дошкільної 

освіти, школи, дитячі 

майданчики, 

адміністративні  

приміщення, 

амбулаторії 

5.  Ремонт водопровідної мережі (риття 

траншей та інше) 

Мережі водогону 

комунальних установ 

6.  Ремонт техніки та обладнання Обладнання 

комунального 

підприємства, 

селищної ради 

7.  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ Стихійні 

сміттєзвалища 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 


