
 

 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28.01.2021 № 10 

с. Руська Поляна 

 

Про визначення об’єктів та видів суспільно  

корисних робіт для засуджених до кримінального  

покарання у вигляді громадських робіт 

      

Відповідно до п.п. 7, п. А, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 56 Кримінального Кодексу України, ст. 56 КВК 

України, з метою відбування адміністративного стягнення у вигляді 

громадських робіт, виконком  Руськополянської сільської  ради   

    

 

1. Визначити перелік об’єктів, які знаходяться на території 

Руськополянської сільської ради, для засуджених до кримінального покарання 

у вигляді громадських робіт:  

в с. Геронимівка: 

- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини; 

- Будинок культури; 

- комунальні підприємства  «Благоустрій», «Геронимівка»; 

- футбольне поле; 

- сільське кладовище; 

- Братська могила; 

- автобусні зупинки; 

- сквер ім. Г. Є. Буркацької; 

- сквер «Молодіжний»; 

- майданчик для зберігання твердих побутових відходів; 

в с. Руська Поляна: 

- комунальне підприємство «Поляна»; 

- центральна площа села; 

- вул. Шевченка; 

- сільський стадіон; 

- сільське кладовище; 

- братські могили; 

- автобусні зупинки; 

        -   Будинок культури; 



в с. Дубіївка: 

- сільський стадіон; 

- Будинок культури; 

- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини; 

- автобусні зупинки; 

- центральна площа села; 

- сільські кладовища; 

- лісосмуги; 

- майданчик для зберігання твердих побутових відходів. 

2. Визначити для засуджених до кримінального покарання наступні види 

громадських робіт: 

- наведення належного порядку на автобусних зупинках, в центральних 

частинах населених  пунктів; 

- косіння бур’янів на узбіччі доріг, громадських місцях; 

- роботи по впорядкуванню та благоустрою сільських кладовищ та 

прилеглої до кладовищ території;  

- роботи по впорядкуванню Братських могил; 

- побілка та обрізання дерев; 

- прибирання узбіччя автодоріг вулиць сіл та територій загального 

користування; 

- впорядкування і благоустрій території стадіонів та футбольних полів, 

прилеглих до них територій, обслуговування зрошувальної системи;  

- прибирання території центральних площ, вул. Шевченка, скверу                      

ім. Г. Є. Буркацької та скверу «Молодіжний», вул. Б. Хмельницького; 

- прибирання території майданчиків  для збирання твердих побутових 

відходів. 

   3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Прудивуса А. Л. 

 

 

 

        Сільський голова                                                     Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


