
                       
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                 ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             

                                                              Виконавчий комітет  

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  

 

28. 01. 2021  № 2 

    с.Боратин 

 

Про затвердження переліку  об’єктів та видів  

суспільно корисних  оплачуваних робіт для осіб,  

які визнані винними у вчиненні адміністративних 

 правопорушень відповідно до ст.183-1 Кодексу  

України про адміністративні правопорушення 

 

           Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови  Сергія Яручика  про 

перелік об’єктів та видів суспільно корисних оплачуваних робіт для осіб, які визнані 

винними у вчиненні адміністративних правопорушень відповідно до ст..183 -1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення  та на яких накладене адміністративне 

стягнення у виді суспільно корисних робіт відповідно ст.31 -1 Кодексу України  про 

адміністративні правопорушення,  виконком сільської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

              1.Затвердити на 2021 рік перелік об’єктів та види суспільно корисних 

оплачуваних робіт для осіб, які визнані винними у вчиненні адміністративних 

правопорушень відповідно до ст.183-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення  та на яких накладене адміністративне стягнення у виді суспільно 

корисних робіт відповідно ст.31-1 Кодексу України  про адміністративні правопорушення: 

 

                 Види робіт :  

               -  прибирання вулиць, парків, скверів та інших територій,  

                - упорядкування дитячих та спортивних майданчиків  

               -  роботи з благоустрою населених пунктів  

               -  прибирання території соціально-культурних закладів  

               -  чистка дерев  

               -  ремонтування огорожі, виконання підсобних робіт на будівництві                    

               -  прибирання придорожніх смуг  

               -  вирубка чагарників вздовж доріг, водоймищ та річок  

               -  чистка  снігу  

               -  виконання технічних робіт, що не потребують кваліфікації 

               -  роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та русел    

                  річок 

- впорядкування пам’ятників, братських  могил, кладовищ  

 

               

 



 

 

   Об’єкти : 

 

               -  території сільських кладовищ у селах  Боратин, Голишів, Новостав, Баїв,          

                   Цеперів, Городище, Промінь, Коршовець, Мстишин, Вербаїв, Лучиці, Баківці,   

                   Озеряни,  Коршів, Радомишль, Романівка, Суховоля, Гірка Полонка, Оздів,           

                   Полонка, Лаврів,  Ратнів, Вікторяни.    

-  території біля адміністративних приміщень  сільської ради у селах Боратин, 

Баїв, Промінь, Гірка Полонка, Радомишль Лаврів, Ратнів, Баківці, Коршів.  

                -  території клубів та будинків культури у селах , Новостав, Баїв, Городище, Гірка 

Полонка,  Лаврів, Баківці, Озеряни,  Радомишль, Коршів; 

                -  територія  лікарських амбулаторій у селах Боратин, Баїв, Гірка Полонка, Лаврів  

                -  території дитячих  садків, шкіл у селах Боратин, Баїв, Рованці, Промінь,  

                    Мстишин, Коршовець, Гірка Полонка,  Коршів, Лаврів, Ратнів, Радомишль.  

                -  територія спортивного комплексу та території  дитячих  і спортивних   

                    майданчиків  в усіх селах сільської ради; 

                -  території  придорожніх смуг в усіх селах сільської ради. 
 

 

 

Сільський  голова                                                                                       Сергій  ЯРУЧИК 

 
 Людмила Сахан 

 

 

 

 


