
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодська  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
"27" березня  2014 року                                                                    № 18 

 

Про затвердження видів суспільно-корисних 

робіт та переліку об’єктів для осіб засуджених 

до покарання у вигляді громадських робіт 

 

На підставі листа начальника Світловодського МВ КВІ УДПтС України в 

Кіровоградській області підполковника внутрішньої служби Липки Н.М., 

керуючись Кримінально-виконавчим кодексом України, спільним наказом 

МВС та ДПтС України 270/1560 з метою забезпечення виконання покарань не 

пов’язаних з позбавленням волі та здійснення контролю за такими 

засудженими, згідно ч.1 ст.56 КК України та керуючись Законом України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет селищної ради, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік роботодавців за участю яких планується організація 

громадських робіт з поточного утримання селища особами на яких судом 

накладено адміністративне стягнення або покарання у вигляді громадських 

робіт (додаток 1). 

 

2. Затвердити види суспільно-корисних робіт для засуджених, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення або покарання у вигляді 

громадських робіт, направлених на благоустрій смт Власівка (додаток 2). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кравченка В.І. 

 

 

Селищний голова                                                                    О.Пасько 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

від „27„ березня 2014 № 18 

 

ПЕРЕЛІК  РОБОТОДАВЦІВ,  

за участю яких планується організація громадських робіт з поточного 

утримання селища особами, на яких судом накладено адміністративне  

стягнення або покарання у вигляді громадських робіт 

 

 

1. КП „Благоустрій” 

2. КП „Власівські мережі” 

 

 

 

Секретар ради                                                                             Г.Коваль 

 

 

 

 

 
Додаток 2 

до рішення виконкому 

від „27„ березня 2014 № 18 

 

ПЕРЕЛІК 

 видів суспільно-корисних робіт для засуджених,  

на яких судом накладено адміністративне стягнення або покарання у 

вигляді громадських робіт, направлених на благоустрій смт Власівка 

 

 

1. Благоустрій та озеленення території смт Власівка, об’єктів соціальної 

сфери, кладовищ, зон відпочинку, культурних споруд, придорожніх смуг. 

 

2. Впорядкування території смт Власівка з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов, визнаних 

такими в установленому порядку. 

 

3. Впорядкування місць поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які 

мають офіційний статус або зареєстровані на території селища. 

 

 

Секретар ради                                                                           Г.Коваль 
 


