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УКРАЇНА
ДУБЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/ п’ятнадцята сесія сьомого демократичного скликання /
РІШЕННЯ
Від 22грудня 2016р.
№43
м.Дубляни
Про перелік об’єктів та видів суспільно-корисних робіт на правопорушників, на
яких було накладено стягнення у вигляді громадських робіт, а також на засуджених до
громадських робіт, на 2017 рік
Керуючись ст. 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та ст.
56 Кримінального кодексу України, стосовно порушників, які вчиняють
адміністративне правопорушення, а також на засуджених до громадських робіт,
Дублянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Застосовувати до громадян, які вчиняють адміністративні правопорушення, як
вид адміністративного стягнення у виді громадських робіт, а також на засуджених до
громадських робіт згідно направлень кримінально-виконавчої інспекції Жовківського
РП управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області.
2. Громадян, які вчинили адміністративне правопорушення та на яких накладено
адміністративне стягнення у виді громадських робіт а також до засуджених на
виконання громадських робіт, направляти до МВУ ЖКГ міста Дубляни для виконання
накладеного адміністративного стягнення та з/с.
3. Вести контроль за виконанням правопорушниками та з/с визначених для них
громадських робіт.
4. Своєчасно повідомляти органи КВІ Жовківського РП, що відають виконанням
даного виду стягнення, про ухилення правопорушника від відбування стягнення та з/с
до громадських робіт.
5. Вести облік кількості відпрацьованих порушником чи засудженим годин згідно
графіку виходу робіт та табелю виходу на роботу.
6. Затвердити наступний перелік об’єктів та видів суспільно-корисних робіт на
території Дублянської міської ради для осіб, на яких накладено адміністративне
стягнення у вигляді громадських робіт та для з/с до громадських робіт :
- Прибирання території Дублянської міської ради.
- Упорядкування та облаштування території дошкільного закладу (ДНЗ №1
м.Дубляни).
- Впорядкування території біля міського кладовища.
- Збір та вивезення твердих побутових відходів.
- Обкошування та прибирання канав, поглиблення канав.
- Проведення благоустрою прибудинкових територій, придорожньої смуги,
адміністративних будинків на території Дублянської міської ради.
- Надання допомоги одиноким жителям. Дубляни, с. Малі Підліски та с.Ситихів.

- Обрізання дерев та вирубка кущів на території Дублянської міської ради.
- Інші роботи, які проводить МВУ ЖКГ м.Дубляни.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника МВУ ЖКГ м.
Дубляни.
Міський голова

В.Ю.Попович

