
 

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від 30.01.2020                                     № 1 

 

Про визначення переліку об’єктів та видів 

громадських та суспільно корисних робіт 

на території Бурштинської міської ради 

на 2020 рік 

 

 

Розглянувши звернення Галицького районного сектору філії державної установи 

«Центр пробації» від 08.01. 2020 р. № 38/3/107-20, відповідно до статей 30-1, 321-1, 325-3, 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись п.п.17 п.6 ст34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив: 

 

1. Місцем виконання покарань у виді безоплатних суспільно корисних робіт для 

осіб, яким призначено покарання у виді громадських ( для засуджених та адмінпокараних 

осіб), які проживають на території міста Бурштин та села Вигівка, визначити місто 

Бурштин та село Вигівка. 

2. Визначити базовими підприємствами, на яких адмінпокарані особи повинні 

відбувати покарання у виді громадських та суспільно-корисних робіт: 

- КП «Житловик» (вул. В. Стуса, буд. 2, м. Бурштин, Івано-Франківської обл. 

77111); 

- КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» (вул. Шухевича, буд. 18, м. 

Бурштин, Івано-Франківської обл., 77111). 

3. Затвердити перелік громадських та суспільно корисних робіт, до яких можуть 

залучатися адмінпокарані особи: 

- прибирання території міста, території базових підприємств; - прибирання парків, 

кладовищ, доріг та інших об’єктів благоустрою міста; 

- впорядкування символічних могил, пам’ятників; 

- косіння трави; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

- облаштування фізкультурно-спортивних об’єктів та дитячих майданчиків. 

4. Роботодавцями для громадян, засуджених до виконання покарання у виді 

громадських є адміністрації базових підприємств (зазначені у п.2 даного рішення). 

5. Встановити графіки виконання суспільно-корисних та громадських робіт не 

більше 4 годин на день, а неповнолітніми – 2 години на день, але не менше як 25 годин на 

місяць. 

6. Рішення виконкому від 30.01. 2019 р. № 3 «Про визначення переліку об’єктів та 

видів громадських та суспільно корисних робіт на території Бурштинської міської ради на 

2019 рік» вважати таким, що втратило чинність та зняти з контролю.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира Гулика, керівників підприємств та установ, зазначених у п. 2 

даного рішення.   

 

Міський голова                                                                                          Роксолана Джура 

 


