
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської ради  
від 10.11.2009 року № 317-29-V «Про забезпечення умов для  

відбування правопорушниками адміністративного стягнення  
шляхом виконання громадських робіт» 

  
 
 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись Кримінальним кодексом України, Кримінально-виконавчим кодексом 
України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, враховуючи лист 
кримінально-виконавчої  інспекції  Києво-Святошинського  району  у  УДДУ ПВП в 
м. Києві та Київській області від 03.01.2012 року № 25/30, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
 1. Внести  зміни  до  рішення  Києво-Святошинської ради  від  10.11.2009 року  
№ 317-29-V «Про забезпечення умов для відбування правопорушниками 
адміністративного стягнення шляхом виконання громадських робіт», виклавши 
додаток до рішення в новій редакції.  
 

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, які є власниками 
відповідних комунальних підприємств, відділу освіти, культури 
райдержадміністрації, районній центральній лікарні та Києво-Святошинському РВ ГУ 
МВС України в Київській області прийняти рішення про погодження для відбування 
правопорушниками адміністративного стягнення шляхом виконання громадських 
робіт. 
 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань законності, правопорядку,  регуляторної політики та боротьби з корупцією                         
(голова комісії – Подолян П.І.). 

 
 

    

                     Голова ради                             В.В. Луцюк 

 

 
м. Київ 
02 березня 2012 року 
№ 200-16-VІ 



 

 

 
 

 
 

   Додаток  
до рішення Києво-Святошинської 

                                                                                     районної ради VІ скликання 
                                                                                                 від 02.03.2012 року  № 200-16-VІ 
 
 

Перелік робіт, 
для виконання яких можуть залучатися засуджені для відбуття покарань у 

вигляді безоплатних суспільно-корисних робіт та підприємств, на яких можуть 
виконуватися такі роботи 

 
Види робіт 

Прибирання вулиць у населених пунктах району від сміття, листя та снігу 
Роботи з благоустрою територій (насадження дерев, обрізання дерев, вивезення сміття) 
Виконання робіт по прибиранню кладовищ 
Вантажно-розвантажувальні роботи 
Ремонт будівель, комунікацій 
Інші роботи, пов’язані з підтримкою належного санітарного стану у населених пунктах 
району 
Роботи по ремонту вулиць та доріг 

Підприємства, на яких можуть виконуватися роботи 
Києво-Святошинське виробниче управління житлово-комунального господарства 
Боярське міське ВУЖКГ 
Чабанівське ВУЖКГ 
Вишнівський комбінат комунальних послуг 
ДКГП „Дмитрівка” 
ДКП „Новосілки” 
ДКП „Хотів” 
КГП „Мислін” (с.Мих.Рубежівка) 
КГП „Петрівське” 
Підприємство комунального господарства при Гореницькій сільській раді 
Рай ШРБУ - 41 
КП „Шпитьки” 
КП „Лісне” 
КП „Горенка” 
КП „Світанок - 2000” (с.Бузова) 
Києво-Святошинське КПТМ (Тарасівка, Крюківщина) 
КП „Княжичі” 
КП „Софія” (с.Соф.Борщагівка) 
КП „Борщагівка” 
КП „Оберіг” (с.Забір’є) 
Комбінат комунальних послуг „Білогородка” 

Органи місцевого самоврядування 
Боярська міська рада 
Вишнева міська рада 
Чабанівська селищна рада 
Білогородська сільська рада 
Бобрицька сільська рада 
Бузівська сільська рада 
Віто-Поштова сільська рада 
Гатненська сільська рада 



 

 

 
 

 
 

Гореницька сільська рада 
Горенська сільська рада 
Дмитрівська сільська рада 
Забірська сільська рада 
Княжицька сільська рада 
Крюківщинська сільська рада 
Лісниківська сільська рада 
Личанська сільська рада 
Мироцька сільська рада 
Михайлівсько-Рубежівська сільська рада 
Музичанська сільська рада 
Малютянська сільська рада 
Петрівська сільська рада 
Петрушківська сільська рада 
Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада 
Софіївсько-Борщагівська сільська рада 
Тарасівська сільська рада 
Ходосівська сільська рада 
Хотівська сільська рада 
Шпитьківська сільська рада 
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації  
Відділ культури Києво-Святошинської районної державної адміністрації 
Центральна районна лікарні Києво-Святошинського району  
Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській області 
 
 
 

        
                 Заступник голови ради                                          В.А. Костина 


