
 
Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29.09.2021                                                м.Бурштин                                                         №170 

        

 

Про внесення змін до п. 2 рішення виконавчого  

комітету від 28.01.2021 № 9 «Про визначення  

переліку об’єктів та видів громадських та  

суспільно-корисних робіт на території  

Бурштинської міської ради та 

старостинських округів на 2021 рік» 

 

У зв’язку із реорганізацією житлово-комунальних структур Бурштинської міської 

територіальної громади, відповідно до ст.39 Кримінально-виконавчого кодексу України, ст. 

30-1, 31-1, 321-1, 325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бурштинської міської 

ради вирішив: 

1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 9 «Про визначення переліку 

об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на території Бурштинської міської 

ради та старостинських округів на 2021 рік» викласти у такій редакції: 

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

77111), КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» (вул. В. Стуса, буд. 2, м. Бурштин, Івано-

Франківської обл., 77111), КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської 

ради» (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) та старостинські округи (згідно з п. 1) такими, на яких правопорушники та засуджені 

будуть виконувати громадські роботи, які полягають у виконанні особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних 

суспільно корисних робіт та суспільно корисні роботи, які полягають у виконанні особою, яка 

вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт. 

2. Пункт 2 рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 № 9 «Про визначення переліку 

об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на території Бурштинської міської 

ради та старостинських округів на 2021 рік» визнати таким, що втратив чинність. 

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на головного 

спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

Романа Гудзя.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Василь Андрієшин 


