
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

04.11.2021                       м. Бурштин                           №  641 

 

Про прийняття на суспільно-корисні  

роботи  

 

Розглянувши направлення Івано-Франківського районного сектору №2 філії  ДУ 

«Центр пробації» в Івано-Франківській області на (інформацію приховано) жителя с. 

Діброва,  на якого Галицьким районним судом Івано-Франківської області 13.09.2021р. за 

ч.1 ст. 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено 

адміністративне стягнення у вигляді 120 годин суспільно-корисних робіт, керуючись 

рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 28.01.2021р. №9 «Про 

визначення переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-корисних робіт на території 

Бурштинської міської ради та старостинських округів на 2021 рік» та рішенням 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 29.09.2021 р. №170 «Про внесення 

змін до п.2. рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 р. №9 «Про визначення переліку 

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

міської ради та старостинських округів на 2021 рік»»: 

1. Комунальному підприємству «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

(Володимиру Лукашу) прийняти на роботу гр. (інформацію приховано), на 120 годин 

суспільно-корисних робіт.   

2. Призначити Т.В.О. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

Володимира Лукаша:  

- спостерігачем за порушником та відповідальним за техніку безпеки;  

- вести графік та табель виходу на роботу на відпрацювання громадських робіт;  

- подавати інформацію про кількість відпрацьованих годин;  

- при ухиленні порушника від відбування покарання повідомити уповноважений 

орган з питань пробації в триденний термін;  

- провести інструктаж про дотримання правил техніки безпеки із порушником. 

3. Відбування суспільно-корисних робіт рахувати з 08.11.2021р. 

4. Час відбування стягнення здійснювати: з понеділка по п’ятницю  з 8:00 год. до    

17:00 год. (крім святкових та вихідних днів). 

5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного 

спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної 

роботи (Роман Гудзь).  

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Володимира Чуйка. 

 

 

Перший заступник міського голови                                                   Ростислав СТАСЬКО 

 



 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Головний спеціаліст з питань  

діяльності правоохоронних  

органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи  

Р. Гудзь  __________                                                  «____»_______2021 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови  

В. Чуйко ___________                                 «____»_______2021 

 

Начальник загального відділу  

М.Яцик ___________              «____»_______2021 

           

Керуючий справами виконкому 

Н. Кицела ___________                                             «____»_______2021            

   

Юридичний відділ 

 

_____________________                _________           «____»_______2021            

 

 

 

 


