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об'єктів та видів оплачуваних суспільно-корисних робітдля осіб.
на яких судом накладене адміністративне стягнення увигляді

оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2023 рік

Види суспільно корисних оплачуваних робіт
Благоустрій та озеленення території населених
пунктів|селищної|ради.|кладовищ.|зонвідпочинку, придорожніх смуг.

т 1

Ми о Об'єкти |

Селищні, сільські парки.
сквери, площі, зони
відпочинкута інші об'єкти

го

впорядкування дорожніх елементів.
113 М зали ціРемонт вулично-дорожньої мережа: копання

Проведення благоустрою придорожніх смуг
автомобільних доріг за межами проїзноїчастини,
вирубування кущів та самосіву. скошування
трави в межах смуги відчуження, біля дорожніх
знаків. прибирання сміття у смузі відчуження
доріг. інші види робіт, які належать до

водовідвідних канав. влаштування тимчасових
відповідних лотків, розкопка траншей
водопровідних мереж. Фарбування пішохідних
огорож. М
Впорядкування територій населених пунктів з
метою|ліквідації|наслідків|надзвичайнихситуацій. визнаних такими у встановленому
порядку.

загального користування.

Об'єкти соціальноїсфери.

Кладовища. пам'ятники.
пам'ятні знаки.

Зупинки громадського
транспорту.

Території спортивних та
дитячих майданчиків.

Впорядкування території, прилеглої до
пам'ятників. пам'ятних знаків. місць
меморіального поховання загиблих захисників
Вітчизни.

Вулиці населених пунктів.
дороги, узбіччя доріг

6. Підсобні роботи при проведенні ремонту або
реконструкції об'єктів соціальної сфери (клубів.
навчальних|закладів.|дитячих|дошкільнихзакладів.гспортивних|майданчиків. закладів
культури і охорони здоров'я). які здійснюються
власними силами бюджетних установ.

Вулично-дорожня мережа.
тротуари, алеї,

Прибирання побутового, рослинного та
будівельного сміття на прибудинкових територіях

(та загального користування.
|| |Ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ

сміття. навантаження та вивіз негабаритного
сміття, обрізаного гілля.

Сміттєзвалища.

Інші об'єкти на території
населених пунктів,

9. Прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де



Інші об'єкти комунального
господарства

проводились|роботи|із|обрізки|зеленихнасаджень.
0 Очищення газонів від листя з навантаженням

його на машину.
1. Очищення доріг, тротуарів. пішохідних доріжок

та зупинок громадського транспорту від снігу,
ожеледиці. льоду та посипання протиожеледним
матеріалом|на|прибудинкових|територіях,загального користування.

12.| Косіння. видалення трави. ліквідація бур'янів.
порослі та кущів. карантинних (рослин на
територіях загального користування,

І3.| Копання газонів та клумб. висадка саджанців
дерев.|кущів.|квітів.|поливання|клумб,о | скошування газонів о14. Прибирання, фарбування спортивних та дитячих
майданчиків на територіях загального

| | користуванняУ. Очищення опор і фасадів будинків від рекламних
оголошень

6.| Прибирання сміття з урн. на прибудинкових
територіях та загального користування

7, Прибиранняузбіччя вздовж вулиць.
Г8.| Інші види загальнодоступних суспільно-корисних

оплачуваних робіт. які мають суспільно-корисну
спрямованість.

Секретар с Тетяна БІЛОЗОР



Додаток
до рішення сесії селищноїради
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ПЕРЕЛІК
підприємств Воскресенської селищної ради, на яких можуть проводитись

суспільно-корисні оплачувані роботи

І. Житлово-комунальне підприємство «Калина»
2. Воскресенський селищний комбінат по наданню комунальних послуг населенню.

Секретар селищної ради" сьЯМ Хез7
Тетяна БІЛОЗОР


