УКРАЇНА
Виконавчий комітет Іршанської селищної ради
Хорошівський район
Житомирська область
Р І Ш Е Н Н Я № 62
від 27 квітня 2018 року
Про визначення видів суспільно-корисних
робіт для осіб, які вчинили адміністративне
правопорушення
Розглянувши листи Хорошівського районного відділу з питань пробації
№ 3/186 від 20.02.2018р., № 3/245 від 14.03.2018р. про визначення видів
суспільно-корисних робіт для осіб, які вчинили адміністративне
правопорушення, керуючись пп.2 п.а ст. 38 повноважень Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права
дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового
стягнення заборгованості зі сплати аліментів»,
виконавчий комітет Іршанської селищної ради
В И Р І ІІІИ В :
1. Визначити:
1.1.
види суспільно-корисних робіт для осіб, які вчинили
адміністративне правопорушення:
1.1 Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон
відпочинку і туризму, парків, придорожніх смуг і утримання у належному
стані кладовищ.
1.2 Упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших
місць поховання загиблих захисників Вітчизни.
1.3 Інформування населення щодо порядку та можливості отримання
житлових субсидій та робота з документацією.
1.4 Роботи по проведенню ремонту або реконструкції об’єктів
соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, шкіл, закладів
культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для
громадян похилого віку, інвалідів та дітей тощо), впорядкування та
наведення санітарного порядку на прилеглих територіях.
1.5 Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за
хворими в закладах охорони здоров’я, соціального захисту,
допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого
віку.
1.6 Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціальномедичного
патронажу
осіб
з
інвалідністю
або
тимчасово
непрацездатних, надання допомоги сім ’ям, члени яких загинули,
постраждали чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу
внаслідок збройного конфлікту тощо.

1.7 Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів
місцевого самоврядування.
1.8 Підсобні роботи з відновлення пам ’яток архітектури, історії та
культури.
1.9 Підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних
житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів,
що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування.
1.10 Підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках.
1.11 Підсобні роботи в архівній установі.
1.12 Впорядкування внутріш ньогосподарських меліоративних каналів
на сільськогосподарських угіддях, що використовуються.
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1.2. Перелік об'єктів, на яких працюватимуть особи, які вчинили
адміністративне правопорушення:
Території кладовищ;
Території стихійних сміттєзвалищ;
Вулиці, тротуари, узбіччя доріг Іршанської селищної ради;
Території пам'ятників, меморіалів, пам'ятних знаків;
Території прилеглі до адмінбудинків.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності-головному
бухгалтеру селищної ради - Лобашовій С.Ф. при формуванні селищного
бюджету на 2019 рік передбачити кошти на види робіт вказаних в п.1.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена виконкому
Ковальчука О ^

