
                                                                                                                                                                    

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

05.02.2021р.                                    Стрий                                                               № 30

 
      Про затвердження переліку підприємств, на 

яких відбуватимуть покарання засуджені до 
покарання у виді громадських робіт  та 
порушники притягнені до громадських та 
суспільно - корисних робіт

Розглянувши клопотання начальника Стрийського МРВ "Центр пробації" у 
Львівській області,  керуючись п.п.7 п.п.11 п.п. 12 ч."б" п. п.1 ч."а" ст.34 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні",  згідно  ст.ст. 30-1, 31-1, 321-1,  
321-3, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушенпя та у зв'язку 
із необхідністю виконання ст.56 Кримінального кодексу України та ст.ст. 36, 39 
Кримінально-виконавчого кодексу України ,  виконком  міської ради   в и р і ш и в:

1.   Затвердити перелік підприємств  комунальної власності, до яких будуть 
скеровуватися у 2021 році правопорушники, притягнені до адміністративної 
відповідальності  у виді громадських та суспільно-корисних робіт (оплачуваних) та 
засуджені до покарання у виді громадських робіт, згідно додатку.

2.  Зобов'язати керівників вказаних підприємств комунальної власності  
забезпечити роботою вищевказаних ociб згідно переліку видів робіт.   Це можуть 
бути: прибирания вулиць, парків, скверів, інших територій, роботи з благоустрою,  
ремонту будівель, комунікаціїй, вантажно-розвантажувальні роботи та інші роботи, 
що не потребують спеціальної підготовки чи певної кваліфікації  на території 
Стрийської територіальної громади.   

Об'єми poбіт i терміни їх виконання з питань виконання покарань погоджувати 
заздалегідь із  Стрийським МРВ "Центр пробації" у Львівській області. 
           3. Контроль за  відбуванням покарань та стягнень  порушниками та 
засудженими, які відбувають покарання за місцем проживання в сільській міцевості,  
покласти на старост Стрийської  міської ради за місцем відбування покарань та 
стягнень. 

4. КП "Стрийський міський комбінат комунальних підприємств" (Р.Корчак) 
залучати ociб, притягнених до адміністративної відповідальності у виді суспільно-
корисних робіт із здійсненням оплати за виконаний об'єм робіт, а також засуджених 
та порушників до громадських робіт за місцем їх проживання. 

http://stryi-rada.gov.ua/vykonkom/rv202130d.doc


            5.  КП  "Стрийський міський комбінат комунальних підприємств" (Р.Корчак) 
поширює свою діяльність на всю територію Стрийської територіальної громади в 
частині виконання покарань та стягнень у виді громадських та суспільно-корисних 
робіт. 

4.  Вважати таким, що втратило чинність рішення міськвиконкому №42 від 
20.02.2020 року. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського  голови   М.Дмитришина.
   

Міський голова                                                                                         Олег Канівець

 


