
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

смт Софіївка                   № 115                      10 грудня  2018 року 
 
 

Про затвердження переліку об’єктів та 
види оплачуваних суспільно-корисних 
робіт на території Софіївської 
селищної об’єднаної  територіальної 
громади 
    
        Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», « Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом 
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 
аліментів», виконавчий комітет Софіївської селищної ради вирішив : 
 

1. Затвердити перелік об’єктів та види оплачуваних суспільно-корисних 
робіт на території Софіївської селищної об’єднаної територіальної 
громади у 2019 році згідно додатку 1 (додається). 

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Маська А.О. 

3. Контроль залишаю за собою. 
 
 
Селищний голова                              П.Ю. Сегедій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Додаток  до рішення виконавчого          
     комітету Софіївської селищної ради 

                                                                      від 10.12.2018р.№ 115 
                                                           Перелік  

об’єктів та види оплачуваних суспільно-корисних робіт на території  
Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади  у 2019 році 

1. Об’єкти на яких здійснюються громадські роботи : 
          -  братські могили, які знаходяться  на території Софіївської селищної 
об’єднаної територіальної громади; 
          -   парки і сквери, які знаходяться на території Софіївської селищної 
об’єднаної територіальної громади; 
          - тротуарні доріжки на території Софіївської селищної об’єднаної 
територіальної громади; 

- центральна площа по вулиці Незалежності в смт Софіївка; 

           - всі дороги , які знаходяться в межах Софіївської селищної об’єднаної 
територіальної громади; 

- територія кладовищ;  
- пам’ятні знаки;  
- інші об’єкти, на які можуть долучатись порушники, у разі 

необхідності. 

      2.Види громадських робіт : 
         - прибирання вулиць, парків, скверів та інших територій; 
         -фарбування, поточне утримання і ремонт об’єктів (всі об’єкти, які 
знаходяться в комунальній власності Софіївської селищної ради, пам’ятників), 
благоустрій населених пунктів; 
        - виконання робіт по озелененню громади; 
        - розчищення вулиць від снігу; 
        - посипання пішохідних доріжок та алей піском; 
        - прибирання сміття; 
        - косіння трави та бур’янів; 
        - благоустрій кладовищ; 
        - санітарна очистка від сухостою та чагарників; 
        - сільськогосподарські роботи; 
        - надання допомоги по господарству пенсіонерам та інвалідам; 
        - інші види робіт, на які можуть залучатися порушники до громадських 
робіт, у разі необхідності. 
 
Секретар селищної ради                                                              Л.І.НАЗАРЕНКО    
 
 
 
 
 
 
 
 


