
Зміни та доповнення до порядку денного засідання виконавчого комітету  
Татарбунарської міської ради 27.12.2017 року 

1. Виключити  5 питання; 
2. Питання 6,7,8,9 вважати питаннями 5,6,7,8 
3. Доповнити 8  питанням  наступного змісту: 

«  
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

27.12.2017                               №  
 
 

 

 

  

  Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,статей 301 та 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей  
36, 39 Кримінально-виконавчого  кодексу України, заслухавши інформацію начальника 
Татарбунарського районного відділу з питань пробації Південного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 
Мукієнко А.М.,  виконком Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В: 
 1. Погодити Управління майном комунальної власності та забезпечення 
благоустрою у місті Татарбунарської міської ради та КП «Водопостачальник», об’єктами, 
де засуджені, яких судом притягнуто до кримінальної відповідальності у виді громадських 
робіт та  порушники, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських 
робіт, будуть відбувати  покарання або виконуватимуть стягнення в 2018 році. 
 2. Погодити перелік видів  суспільно корисних робіт, на яких засуджені, яких 
судом притягнуто до кримінальної відповідальності у виді громадських робіт та 
порушники, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт 
будуть  відбувати покарання  або виконуватимуть адміністративне стягнення   у 2018 році. 
(додається). 
 3. Контроль за виконанням громадських робіт  та дотриманням правил техніки 
безпеки  покласти на керівника Управління майном комунальної власності та 
забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради Даскалєску О.Є. та в.о. 
директора КП «Водопостачальник»  Іванченко Н.А.  
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 
 
 
Міський голова         А.П. Глущенко 
        
       Проект рішення підготовлено виконавчим 
       комітетом (апаратом) міської ради 

 

Про погодження  переліку об’єктів та 
видів суспільно корисних робіт  при 
відбуванні кримінального покарання та 
адміністративного стягнення у вигляді 
громадських робіт  на  2018 рік 



 
Додаток  
до рішення виконкому 
Татарбунарської міської ради  
від __.12.2017 
№__ 
 

 
 

П Е Р Е Л І К 
 

видів  суспільно корисних робіт, на яких засуджені, яких судом притягнуто до 
кримінальної відповідальності у виді громадських робіт та порушники, на яких накладено 
адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт будуть  відбувати покарання  або 

виконуватимуть адміністративне стягнення   у 2018  році 
 

1.  Усі види робіт, пов’язані з благоустроєм у місті: скошування узбіччя доріг, газонів, 
територій парків та скверів, підрізання кущів та дерев, посадка і обкопування 
дерев, прибирання вулиць, завантаження сміття вручну, побілка, очистка бордюрів, 
лотків, побілка фасадів будинків житлового фонду, земляні роботи, підсобні 
роботи. 

 
2.  Прибирання кладовищ, посипка підйомів на автошляхах, очистка громадських 

туалетів, фарбування авто зупинок, будівництво та ремонт парканів, завантаження 
палива та заготівля дров для опалення, розбирання аварійних будівель та інші види 
громадських робіт, які не суперечать законодавству України і не носять характер 
шкідливих для життя і здоров’я. 
 

3. Некваліфіковані роботи на  КП «Водопостачальник»: земляні роботи. 
 

 
 
 
  Керуючий справами  
  (секретар) виконавчого комітету      Л.В.Коваль» 
 
 
 

4. Питання 8 вважати питанням 9. 
 

 
 
 

 

 

 


