
 

УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09.02. 2021р. №2  

смт. Рожнятів 

 

Про затвердження переліку видів та 

об’єктів суспільно-корисних робіт для 

порушників, які відбуватимуть 

адміністративне стягнення у 

вигляді громадських робіт на 2021 рік 

 

Відповідно до статей 30-1, 321-1, 321-3Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, керуючись п.2 ч.1 ст.38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Рожнятівської 

селищної ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити :  

1.1. Перелік видів суспільно-корисних робіт для порушників, на яких 

накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 

рік. (Додаток 1) 

 1.2. Перелік об’єктів суспільно-корисних робіт для порушників на яких 

накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік 

(Додаток 2)  

2. Погодити із Рожнятівським районним сектором філії державної установи 

«Центр пробації» в Івано-Франківській області:  

2.1. Затверджений перелік видів суспільно-корисних робіт на території 

Рожнятівської селищної ради для порушників, на яких накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік.  

2.2. Затверджений перелік об’єктів суспільно-корисних робіт для 

порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт на 2021 рік.  

 

 



3. Відповідальній особі за техніку безпеки ознайомити порушників під 

розписку із правилами техніки безпеки, також відповідальній особі, згідно 

розпорядження сільського голови:  

3.1. вести контроль за виконанням визначених громадських робіт;  

3.2.своєчасно повідомляти Рожнятівський районний сектор філії 

державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області про 

ухилення правопорушника від відбування покарання та переведення його на 

інше місце роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного 

та токсичного сп’яніння, порушення громадського порядку;  

3.3. вести облік відпрацьованих годин порушниками та щомісячно 

інформувати Рожнятівський районний сектор філії державної установи 

«Центр пробації» в Івано-Франківській області про кількість відпрацьованих 

годин та їх ставлення до праці. 

4.Виписку з цього рішення направити в Рожнятівський районний 

сектор філії державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській 

області . 

5. Контроль за виконанням рішенням покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мацевка В. С 

 

 

 

Селищний голова                             В. Рибчак      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням виконавчого комітету 

Рожнятівської селищної  ради  від 09.02.2021р. №2 

 

 

 

Перелік видів суспільно-корисних робіт на території Рожнятівської 

селищної ради для  порушників,  на яких накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік: 

 

 

1. Благоустрій та озеленення території Рожнятівської селищної ради, 

об’єктів соціальної інфраструктури. 

 2. Очистка доріг, тротуарів, прилеглих територій об’єктів комунальної 

власності, соціальної інфраструктури від снігу та льоду.  

3. Посипка доріг, тротуарів, прилеглих територій об’єктів комунальної 

власності, соціальної інфраструктури протиожеледним матеріалом.  

4. Очистка доріг, тротуарів, бордюрів від грязі, опалого листя, гілок та 

їх підмітання . 

5. Прибирання берегів річок та приток. 

6. Роботи з благоустрою кладовищ.  

7. Очистка придорожніх лісосмуг.  

8. Покіс трави на  узбіччях доріг, кладовищах, стадіонах, тощо.  

9. Роботи із облаштування стадіону.  

10. Заліснення земель. 

 11. Прибирання вторинної сировини в громадських місцях, 

придорожніх смугах.  

 

 

 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                С. Яценко 

    

 

 

 

 

 



 
Додаток 2  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням виконавчого комітету 

Рожнятівської селищної  ради від  09.02.2021р №2  

 

 

Перелік об’єктів суспільно-корисних робіт на території 

Рожнятівської селищної  ради для порушників,  на яких накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік: 

 

 

 

 

1. КП Рожнятівської селищної ради 

2. Клуби. 

3.  Стадіони. 

4. Кладовища. 

5. Території установ. 

6. Автобусні зупинки. 

7.  Придорожні смуги, вулиці. 

8.Прилеглі території об’єктів комунальної власності, соціальної  

   інфраструктури. 

9. Береги річок та приток. 

 

 
 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                       С. Яценко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


