
               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 12.01.2022 р. №1                                                                        смт. Рожнятів 
 
Про визначення видів оплачуваних  
суспільно-корисних робіт та переліку  
об’єктів їх відбування у вигляді  
суспільно-корисних робіт 
протягом 2022 року 
 

 
 

На підставі ст.ст.311 , 3251 ,3253 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, керуючись п.п. 2 п. а ч. 1 ст. 38 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет селищної ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Визначити види оплатних суспільно-корисних робіт, які мають 
виконуватись особами, які вчинили адміністративні правопорушення, та на 
яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-
корисних робіт : 
 

- Благоустрій та озеленення території селища, об’єктів соціальної 
інфраструктури. 

 - Очистка доріг, тротуарів, прилеглих територій об’єктів комунальної 
власності, соціальної інфраструктури від снігу та льоду.  

 - Посипка доріг, тротуарів, прилеглих територій об’єктів комунальної 
власності, соціальної інфраструктури протии ожеледним матеріалом.  

- Очистка доріг, тротуарів, бордюрів від грязі, опалого листя, гілок та їх 
підмітання із завантаженням на автотранспорт.  

- Вапнування стовбурів дерев, бордюрів.  
- Роботи з благоустрою кладовищ.  
- Очистка придорожніх лісосмуг.  
- Покіс трави на газонах, узбіччях доріг, кладовищах, стадіонах, тощо.  
- Роботи із облаштування стадіону.  
- Заліснення земель. 
- Прибирання вторинної сировини в громадських місцях, придорожніх 

смугах.  

 



- Упорядкування пам’яток історії та культури, пам’ятників, братських 
могил.  

- Навантаження твердого побутового сміття.  
- Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 
 

2. Визначити об’єктом відбування суспільно-корисних робіт особами, які 
вчинили адміністративні правопорушення, – комунальне підприємство 
Рожнятівської селищної ради. 
 

3. Керівникам визначених підприємств, установ, організацій призначити 
відповідальних за організацію і виконання суспільно-корисних робіт та 
налагодити взаємодію з Калуським районним сектором №3 філії державної 
установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області, який направляє осіб 
на суспільно-корисні роботи, здійснює контроль за дотриманням умов, 
виконанням робіт, веде сумарний облік відпрацьованого часу.  
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мацевка В. С. 

 
 

 
 

Селищний голова                                Василь РИБЧАК 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 до рішення виконавчого 
комітету Рожнятівської селищної 
ради від 12.01.2022. р.№1  

 
 
 
Перелік видів суспільно-корисних робіт на території Рожнятівської 

селищної ради, які мають виконуватись особами, які вчинили 
адміністративні правопорушення, та на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 2022 
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 проти ожеледним матеріалом.  
4.Очистка доріг, тротуарів, бордюрів від грязі, опалого листя, гілок та 

їх підмітання із завантаженням на автотранспорт.  
5.Вапнування стовбурів дерев, бордюрів.  
6.Роботи з благоустрою кладовищ.  
7.Очистка придорожніх лісосмуг.  
8.Покіс трави на газонах, узбіччях доріг, кладовищах, стадіонах, тощо.  
9.Роботи із облаштування стадіону.  
10. Заліснення земель. 
11.Прибирання вторинної сировини в громадських місцях, 

придорожніх смугах.  
12.Упорядкування пам’яток історії та культури, пам’ятників, братських 

могил.  
13.Навантаження твердого побутового сміття.  
14.Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 
 
 

 
 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                        Світлана ЯЦЕНКО 

 
 
 
 
 
 



Додаток 2 до рішення виконавчого 
комітету Рожнятівської селищної 
ради від 12.01.2022. р.№ 1 

 
 

Перелік об’єктів суспільно-корисних робіт на території 
Рожнятівської селищної ради які мають виконуватись особами, які 
вчинили адміністративні правопорушення, та на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 2022 
рік: 

 
 

1. Вулиці, дороги, тротуари, бордюри. 
2.Прилеглі території об’єктів комунальної власності, соціальної 

інфраструктури. 
3. Кладовища.  
4. Придорожні лісосмуги.  
5. Узбіччя доріг, газони,  
6. Пам’ятки історії та культури, пам’ятники, братські могили.  
7.Автобусні зупинки.  
8.Об’єкти комунальної власності. 
9.Рожнятівська селищна рада (адміністративні будівлі ради, що 

розміщені на території громади). 
 
 
 
 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                        Світлана ЯЦЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


