
 
 
  
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

  
30.01.2017 № 4 
Про визначення переліку підприємств та 
об'єктів,  на яких засуджені особи та 
правопорушники відбувають громадські 
роботи  
 
       Розглянувши лист  начальника Бериславського РВ  КВІ УДПтСУ в 
Херсонській області, керуючись ст..36 Кримінального кодексу України, ст.. 38 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконавчий комітет 
міської ради  

ВИРІШИВ: 
1. Визначити перелік підприємств на території міста для виконання   

громадських робіт для осіб, що вчинили адміністративні правопорушення 
відбуватимуть стягнення у вигляді громадських робіт та для осіб, засуджених 
вироком суду відбуватимуть кримінальні покарання у виді громадських робіт, а 
саме: 

1.1. Комунальне підприємство "Бериславська житлово – експлуатаційна 
контора №1"  м. Берислав, вул. Центральна (Леніна), 113. 

2. Затвердити перелік об'єктів, на яких засуджені особи та правопорушники  
відбуватимуть громадські роботи, згідно додатку 1.   

3. Визначити види робіт, які  засуджені особи та правопорушники 
виконуватимуть при відбутті громадських робіт, згідно додатку 2. 

4.  Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 
27.11.2014 р. № 89 «Про  визначення переліку підприємств та об'єктів для 
виконання громадських робіт».  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на інспектора опорного 
пункту громадського правопорядку Хомича С.В.  
 
 
 
 
 Міський голова                                     О.М.Шаповалов 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЛІК 
об'єктів, на яких особи, засуджені вироком суду,  відбуватимуть кримінальні 

покарання у вигляді  громадських робіт у 2017 році 
 
1.  Центральний парк вул. Шевченко. 
2.  Центральне кладовище вул. Садова. 
3.  Військове кладовище вул. Кримська (Енгельса). 
4.  Кладовище в східній частині міста.  
5. Парк Бериславського педагогічного коледжу вул. Приморська. 
6. Прибудинкова територія житлового фонду міста. 
7. В’їзд в місто в західній частині /арка по вул. 1 Травня /. 
8. В’їзд в місто в  північній  частині /вул. Кримська (Енгельса)/. 
9. В’їзд в місто в східній  частині /вул. Кості Гордієнка (Червоноармійська)/.  
 
 

 
ПЕРЕЛІК 

видів суспільно-корисних робіт, на яких особи, засуджені вироком суду, 
відбуватимуть кримінальні покарання у вигляді  громадських робіт  

у 2017 році 
 
1. Косіння  трави прилеглої території зазначених об'єктів. 
2. Обрізання кущів. 
3. Знищення амброзії. 
4. Знищення біля дерев молодих паростків. 
5. Висадження квітів,  саджанців. 
6. Знищення стихійних сміттєзвалища. 
7. Підмітання прилеглої території. 
8. Очищення бордюрів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


