
 

 
 

УКРАЇНА 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Виконавчий комітет 

 

РІШЕННЯ 

 

від 2 лютого 2017 року                                                                                         № 5 

 

Про виконання порушниками  

громадських робіт у вигляді  

адміністративного стягнення 

 
    Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частиною 1 статті 36 КВК України, на виконання листа кримінально-

виконавчої інспекції Білозерського району 23/16/4-3575 від12.12.2016року, 

виконавчий комітет сільської ради  
             
ВИРІШИВ : 
 

1.Затвердити види робіт, що можуть виконуватися порушниками, підданими 

адміністративному стягненню у виді громадських робіт у 2017 році, згідно з 

додатком. 

2. Види громадських робіт погодити з кримінально-виконавчою інспекцією 

Білозерського району, Херсонської області. 

3. Призначити громадського помічника дільничного інспектора Позняк Д.М., 

відповідальним  по контролю за виконанням порушниками визначених для них 

робіт та дотриманням правил техніки безпеки, надання графіків та табелів 

відпрацьованого часу, ведення обліку та місячне інформування інспекції про 

кількість відпрацьованих  засудженими особами годин та їх ставлення до праці 

на території сіл Східне та Загорянівка. 

4. Призначити завідувача сектору громадської безпеки, правопорядку та 

надзвичайних ситуацій Шабельнікова С.Г.  відповідальним  по контролю за 

виконанням порушниками визначених для них робіт та дотриманням правил 

техніки безпеки, надання графіків та табелів відпрацьованого часу, ведення 

обліку та місячне інформування інспекції про кількість відпрацьованих  

засудженими особами годин та їх ставлення до праці на території сіл Музиківка, 

Висунці, Мірошниківка. 

2. Контроль за виконанням цього рішенні залишаю за собою. 
 

 

Сільський голова                                                                                   С.Н.  Лейбзон 

  



 
ПОГОДЖЕНО 

Начальник Білозерського 

Районного відділу КВІ 

УДПтС Україн в 

Херсонській області 

Капітан внутрішньої служби  

____________О.О. Щербань 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Музиківської сільської ради  

Від 2.02.2017 №5 

Сільський голова  

____________С.Н. Лейбзон 

 

 

 

ВИДИ РОБІТ, 

що можуть виконуватися порушниками, підданими  

адміністративному стягненню у виді громадських робіт 

 

1. Благоустрій та озеленення території автобусних зупинок та кладовищ на 

територій сіл Музиківка, Мірошниківка, Висунці, Східне та Загорянівка, території 

об’єктів соціальної інфраструктури ( будинок культури, бібліотеки, сільська рада, 

загальноосвітні школи, ясла-садки). 

2. Впорядкування в’їздів до населених пунктів та впорядкування узбіччя доріг. 

3. Впорядкування території Скверу слави та пам’яті, Покровського та 

Молодіжного скверів, роботи по ремонту та відновленню культурно-історичних пам’яток. 

4.  Проведення ремонтних робіт та підготовка до опалювального сезону 

бюджетних установ сільської ради. 

5. Упорядкування несанкціонованих сміттєзвалищ: збір, сортування, 

транспортування сміття та вторинної сировини.  

6. Облаштування фізкультурно-спортивних об’єктів та дитячих майданчиків. 

7. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт. 

8. Ліквідація снігових заметів. 

9. Всі види робіт в комунальних та громадських підприємствах, які не 

пов’язані з ризиком для життя: штукатурка, побілка, фарбування та інше. 

10. Нагляд за зеленими насадженнями, косіння буряну, сапання-копання 

газонів, квітників, пиляння та рубання дров. 

 

 

Секретар сільської ради          Л.С. Погрібна 

 

 


