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   КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ  № _____


від «_______»__________2011 р.                                м. Кремінна

 Про  затвердження переліку
підприємств, на яких будуть працювати 
засуджені, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді
 громадських робіт

     У відповідності до  ст. 30-1 , ст. 321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши звернення начальника Рубіжанського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції УДДУПВП у Луганській області капітана інутрішньої служби  Костоглод Т.С. від 06.12.2011р., виконавчий комітет Кремінської міської ради 
                                                 ВИРІШИВ :

1.Затвердити підприємства , на яких будуть працювати порушники, на  яких судом  накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських   робіт ( додаток № 1).

2.З метою виконання вимог чинного законодавства, засудженим до виконання громадських робіт встановити такі критерії робіт:
	роботи без оплати;

суспільно-корисні;
які виконуються засудженими у вільний від основної роботи час, не більше чотирьох годин на день.

3.Адміністраціям підприємств КП “КРЕМІННА–КОМУНСЕРВІС”, ЖЕК №1
  Комбінату комунальних підприємств забезпечити:
	дотримання правил безпеки при проведенні робіт;

необхідні умови праці;
контроль за виконанням доручених робіт засудженими;
обрахунок проведених робіт;
повідомлення відділу кримінально-виконавчої інспекції ДДУ про виконання робіт і поведінку засуджених.

4. Засуджені до виконання громадських робіт зобов’язані виконувати слідуючі умови :
	додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, де вони відбувають покарання;

відповідально ставитися до трудових обов’язків,
відпрацювати визначений судом термін;
сповіщати  відділу кримінально-виконавчої інспекції ДДУ про зміну міста проживання чи основної роботи.



Міський голова                                             В.І. Гриценко
 





 























                                                                             Додаток № 1
                                                                             до рішення №_________
                                                                             виконкому Кремінської міської ради
                                                                             від “_____”______________2011 року
 

ПІДПРИЄМСТВА
на яких будуть працювати порушники, на  яких судом  накладено адміністративне стягнення у вигляді
громадських робіт




№
Назва підприємства
Адреса підприємства
Відповідальна особа
1.
Комунальне підприємство “КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС”
місто Кремінна провулок Бульварний № 4
Директор Арутюнян Г.Н.
Тел.
2.
Кремінський ЖЕК № 1
місто Кремінна провулок Бульварний № 1А
Керівник 
Гриценко Ю.Ю.
Тел. 3-12-91
3.
Кремінський комбінат комуналь-них підприємств
місто Кремінна провулок Нагорний № 69
В.о.керівника Чорнобай А.М.
Тел. 2-30-12












Заступник міського голови                                           І.О. Китайгора      








                                                                                                                    Додаток № 2


“УЗГОДЖЕНО”                                                                        “ЗАТВЕРДЖЕНО”

Начальник Рубіжанського МВ КВІ                                рішенням № _________
УДДУПВП у Луганській області                                   виконкому Кремінської
                                                                                           міської ради
________________Т.С. Костоглод                                 від “____”_______2011 р.


ПЕРЕЛІК
видів робіт, які повинні виконувати особи на якихсудом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт  на підприємствах міста Кремінна у 2012 році


Особи, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт  на підприємствах міста Кремінна у 2012 році виконують суспільно-корисні роботи, які не вимагають спеціальної кваліфікації та не входять до переліку робіт на висоті та особливо небезпечних робіт, а саме:
	прибирання прибудинкових територій вулиць міста;

прибирання загальноміських територій( парків, скверів, зелених зон,зон відпочинку населення, території ринків, та ін.);
очищення вулиць міста від піску вздовж бордюрного каміння;
прибирання твердих побутових відходів;
розчистка, зсув снігу, очистка від ущільненого снігу, посипання противоковзькими матеріалами загальноміських і прибудинкових територій, тротуарів, сходинок;
прибирання приміщень;
вантажно-розвантажувальні роботи .





Заступник міського голови                                        І.О. Китайгора










Надати : заявнику
              Кремінський районний суд
              Кремінська районна прокуратура
              Кремінський РВ УМВС 






















Секретар виконкому                                                О.Ю. Літвін

Юрисконсульт                                                          С.В. Кубай


