
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

11 лютого 2022 року м. Березань № 31

Про затвердження переліків об’єктів, підприємств, установ та організацій і
видів робіт  для засуджених до кримінального покарання у виді громадських

робіт та осіб, на яких судом накладене адміністративне  стягнення у виді
громадських робіт, на 2022 рік

Відповідно до статті  34  пункту  17  Закону України  „Про місцеве
самоврядування в Україні“,  на виконання вимог статей  30¹,  321-1  Кодексу
України про адміністративні правопорушення,  статті  56  Кримінального
Кодексу України, наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  21  березня  2013  року за
№  457/22989  „Про затвердження Порядку виконання адміністративних
стягнень у вигляді громадських робіт,  виправних робіт та суспільно-корисних
робіт“, з метою визначення та затвердження переліку об’єктів,  підприємств,
організацій та установ,  а також видів громадських робіт для засуджених до
кримінального покарання у виді громадських робіт та осіб,  на яких судом
накладене адміністративне стягнення у виді громадських робіт,  виконавчий
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити перелік об’єктів,  на яких можуть проводитись громадські
роботи, на 2022 рік (додаток 1).

2.  Затвердити перелік видів робіт,  які можуть виконуватись із залученням
засуджених та осіб,  які вчинили адміністративне правопорушення,  на  2022 рік
(додаток 2).

3.  Затвердити перелік підприємств,  установ та організацій,  територій,  на
яких можуть проводитись громадські роботи, на 2022 рік (додаток 3).

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Хруля Р.Ф.

Міський  голова (підпис)                    Володимир ТИМЧЕНКО
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                                                                             Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
11.02.2022 № 31

Перелік
об’єктів, на яких можуть проводитись

громадські роботи

№
з/п

Найменування об’єкту

1. Територія парків, скверів, площ, спортивних майданчиків, дитячих
майданчиків, кладовищ, зон відпочинку та туризму

2. Вулично – дорожня мережа, тротуари, алеї
3. Інші об’єкти комунального господарства

Керуючий справами
виконкому міської ради                           (підпис)                    Лариса КОЧУР
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Додаток 2

до рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
11.02.2022 № 31

Перелік
видів громадських робіт

№
з/п Види робіт

1. Благоустрій та озеленення території міста, кладовищ, зон відпочинку та
туризму, придорожніх смуг відповідно до Порядку проведення ремонту
та утримання об ’єктів міського благоустрою

2. Ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження
негабаритного сміття, гілля

3. Очистка від снігу, ожеледиці, льоду  тротуарів, зупинок громадського
транспорту

4. Прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки
зелених насаджень

5. Участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії
6. Прибирання території дитячих та спортивних майданчиків
7. Благоустрій та ремонт малих архітектурних форм
8. Ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав,

влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей
водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож

9. Відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово-
паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка,
підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів,  квітів; скошування
газонів; перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками

10. Інші види загальнодоступних суспільно корисних робіт, які мають
суспільно корисну спрямованість

Керуючий справами
виконкому міської ради                           (підпис)                    Лариса КОЧУР
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Додаток 3

до рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
11.02.2022 № 31

Перелік
підприємств, установ та організацій, територій, на яких можуть проводитись

громадські роботи

Найменування підприємств, установ
та організацій

Території, де можуть проводитись
громадські роботи

КП „Міськводоканал виконавчого
комітету Березанської міської ради“

Недрянський старостинський округ
Садівський старостинський округ
Лехнівський старостинський округ
Ярешківський старостинський округ
Пилипчанський старостинський округ
Яблунівський старостинський округ

КП „Березанькомунсервіс
виконавчого комітету Березанської
міської ради“
КП „Березанський комбінат
комунальних підприємств
виконавчого комітету Березанської
міської ради“

Керуючий справами
виконкому міської ради                           (підпис)                    Лариса КОЧУР


