ПРОЕКТ

СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________СКЛИКАННЯ
_________СЕСІЯ
РІШЕННЯ
Від __________ 2022 року

№

Про затвердження переліку об’єктів та видів
безоплатних суспільно-корисних робіт для
порушників, на яких судом накладено
адміністративні стягнення у вигляді
громадських робіт на території
Скалатської ТГ у 2021 році.
Керуючись статтею 38 закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», щодо визначення згідно зі ст. ст.31-1, 321-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення
видів суспільно-корисних робіт для
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді
громадських робіт, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів для відпрацювання безоплатних суспільно –
корисних робіт на яких судом накладено адміністративне стягнення у
вигляді громадських робіт на території Скалатсьої міської ради на 2022
рік ( додаток 1).
2. Затвердити види робіт для відпрацювання безоплатних суспільно –
корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне
стягнення у вигляді громадських робіт на території Скалатсьої міської
ради на 2022 рік ( додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної
власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери
послуг.
Міський голова

Петро Савончак

Додаток 1
до рішенням Скалатської міської ради
№
від січня 2022 року
Перелік
підприємств, об’єктів для відпрацювання суспільно-корисних робіт для
порушників ,на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді
громадських робіт в Скалатській міській раді у 2022 році.
1. Обєкти: Територія м. Скалат та сіл Скалатської територіальної громади
1.1 села Остап’є;
1.2 села Зарубинці;
1.3. сіл Криве,Поплави;
1.4. сіл Поділля,Хоптянка;
1.5. сіл Магдалівка,Теклівка,Митниця;
1.6. села Городниця;
1.7. села Новосілка;
1.8. села Старий Скалат;
1.9. села Полупанівка;
1.10. сіл Колодіївка,Панасівка.
1.11МКП «Комунальник »
1.12. КП «Благоустрій - Скалат»
1.13. КП « Ремшлях- буд-Скалат »
2.Приміщення загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних
закладів загального розвитку ,закладах культури та інших об’єктів соціальної
сфери Скалатської територіальної громади.

Секретар ради

Софія Магмет

Додаток 2
до рішенням Скалатської міської ради
№ від січня 2022 року
Види безоплатних робіт суспільно – корисних робіт
для порушників на яких судом накладено адміністративне стягнення
у виді громадських робіт в Скалатській міській раді у 2022 році.
1. Прибирання території розчистка та ремонт доріг та придорожніх смуг в
населених пунктах Скалатської у літній та зимові періоди.
2. Ремонт приміщень загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних
навчальних закладів , закладів культури та інших об’єктів соціальної сфери
Скалатської територіальної громади.
3.Допомога одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам, багатодітним
сім’ям, сім’ям учасників бойових дій, сім’ям загиблих учасників
антитерористичної операції по упорядкуванню територій в особистих
селянських господарствах.
4.Робота по ліквідації стихійних лих,стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ
та упорядкування територій сміттєзвалищ територіальної громади.
5. упорядкування кладовищ в селах громади, упорядкування пам’ятників,
могил, загиблих у війні, які знаходяться в селах Скалатської територіальної
громади .
Секретар ради

Софія Магмет

ПОГОДЖЕНО
Начальник Підволочиського
районного сектору філії Державні
установи «Центр пробації» в
Тернопільській області
Тетяна Позняк
січня 2022 року

Перелік
підприємств, об’єктів та видів робіт для порушників, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт по
Скалатській міській раді.
1.МКП «Комунальник »
2. КП «Благоустрій - Скалат»
3. КП « Ремшлях- буд-Скалат »
4.Обєкти: Територія м. Скалат та сіл Скалатської територіальної громади
4.1 села Остап’є;
5.2 села Зарубинці;
6.3. сіл Криве,Поплави;
7.4. сіл Поділля,Хоптянка;
8.5. сіл Магдалівка,Теклівка,Митниця;
9.6. села Городниця;
10.7. села Новосілка;
11.8. села Старий Скалат;
12.9. села Полупанівка;
13.10. сіл Колодіївка,Панасівка.
5.Приміщення загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних
навчальних закладів загального розвитку ,закладах культури та інших об’єктів
соціальної сфери об’єднаної територіальної громади.
Види оплачуваних робіт:
- Прибирання території розчистка та ремонт доріг та придорожніх смуг в
населених пунктах Скалатської у літній та зимові періоди.
- Ремонт приміщень загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних
навчальних закладів ,закладів культури та інших об’єктів соціальної сфери
Скалатської територіальної громади.
- Допомога одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам, багатодітним
сім’ям, сім’ям учасників бойових дій, сім’ям загиблих учасників
антитерористичної операції по упорядкуванню територій в особистих
селянських господарствах.
- Робота по ліквідації стихійних лих,стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ
та упорядкування територій сміттєзвалищ територіальної громади.
- упорядкування кладовищ в селах громади, упорядкування пам’ятників,
могил, загиблих у війні, які знаходяться в селах Скалатської територіальної
громади .
Секретар ради

Софія Магмет

