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ПРОГРАМА
організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019-2020 роки

Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019-2020 роки (далі за текстом – Програма) розроблена відповідно до положень Законів 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”, наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2013 №474/5 „Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно-корисних робіт”
Мета програми

Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі сплати аліментів, а також належного утримання осіб, які отримують аліменти, шляхом виконання суспільно-корисних робіт, що дозволить  вирішувати проблеми міста з питань благоустрою, озеленення території, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та доглядом за пам’ятками архітектури, меморіальними похованнями та об’єктами соціальної сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг та інше.

Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Шляхами і способами розв’язання проблем є:
організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей на комунальних підприємствах міста;
вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими засобами праці для проведення суспільно корисних робіт.
Перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується проведення суспільно корисних робіт:
КП „Бориславський міський парк культури та відпочинку”,
КП „ЕКО-МІСТО”;
КП „Зелений світ”,
КП „Спортивно-оздоровчий комплекс “Нафтовик”.
Види оплачуваних суспільно корисних робіт:
підмітання та прибирання території від сміття;
підготовка контейнерів для сміття для заповнення, прибирання території і встановлення пустих контейнерів на місця після від’їзду сміттєвоза, завантаження сміття на транспорт;
очищення дощової каналізації;
фарбування огорож, вапняне фарбування дерев та бордюрів;
копання грунтів, коління дров, прибирання приміщень та території підприємства;
видалення сухостою, обрізка дерев та чагарників;
виконання інших робіт з благоустрою, котрі не потребують спеціальної кваліфікації.
Керівники комунальних підприємств, на яких планується проведення суспільно корисних робіт:
погоджують з Дрогобицьким міськрайонним відділом Державної установи  „Центр пробації” у Львівській області, перелік об’єктів, на яких порушники виконуватимуть суспільно корисні роботи, та види таких робіт;
здійснюють контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;
своєчасно повідомляють Дрогобицький міськрайонний відділ Державної установи „Центр пробації” у Львівській області про ухилення порушників від виконання суспільно корисних робіт;
ведуть облік та інформують Дрогобицький міськрайонний відділ Державної установи „Центр пробації” у Львівській області про кількість відпрацьованих порушниками годин;
нараховують плату порушникам за виконання суспільно корисних робіт та перераховувати її на відповідний рахунок Бориславський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області, для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, а також за рахунок інших джерел незаборонених законодавством у сумі 60 000 грн. протягом 2 років, за таким напрямом:
організація благоустрою населеного пункту.
Очікуваний результат
Забезпечення виконання вимог законодавчих актів України, щодо виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками.



Керуючий справами виконкому                 (підпис)                        І.М.Кобилецький













Додаток
до Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019-2020 роки


ПАСПОРТ
Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2019-2020 роки

1.
Ініціатор розроблення програми:
Виконавчий комітет Бориславської міської ради

2.
Дата, номер документа про затвердження програми:

3.
Розробник програми
Відділ правового забезпечення
4.
Відповідальний виконавець програми
КП „Бориславський міський парк культури та відпочинку”,
КП „ЕКО-МІСТО”;
КП „Зелений світ”,
КП „Спортивно-оздоровчий комплекс „Нафтовик”.
5.
Учасники програми:
Виконавчий комітет Бориславської міської ради, Дрогобицький міськрайонний відділ філії Державної установи „Центр пробації” у Львівській області, КП „Бориславський міський парк культури та відпочинку”, КП „ЕКО-МІСТО”; КП „Зелений світ”, КП „Спортивно-оздоровчий комплекс “Нафтовик”.
6.
Термін реалізації програми:
2019-2020 рік
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть у участь у виконанні програми:
Міський бюджет м. Борислава
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн, всього:
3 0,0 тис. грн. щороку,
Всього - 60,0 тис. грн.



Керуючий справами виконкому                (підпис)                        І.М.Кобилецький


