
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
Від 23.12.2021                                           м. Бурштин                                                      № 253 

 

Про визначення переліку об’єктів  

та видів громадських та суспільно-корисних  

робіт на території Бурштинської міської  

ради та старостинських округах на 2022 рік 

 

 

 

Розглянувши звернення Івано-Франківського  районного сектору №2 філії ДУ  «Центр 

пробації» в Івано-Франківській області від 07.12.2021р. № 38/3/1499-21, відповідно до ст.39 
Кримінально виконавчого кодексу України, ст. 30-1, 31-1, 321-1, 325-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет  міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити погоджений з Івано-Франківським районним сектором  №2 філії ДУ 
«Центр пробації» в Івано-Франківській області перелік видів робіт та перелік об’єктів, на 
яких засуджені та адмінпокарані особи виконуватимуть громадські роботи, які полягають у 

виконанні особою, 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 на території Бурштинської міської ради 
та старостинських округах: 

- 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); 
- Дем′янівський старостинський округ : с. Дем′янів, с. Вигівка;  

- Бовшівський старостинський округ: с. Бовшів;  
- Задністрянський старостинський округ: с. Задністрянськ;  
- Коростовичівський старостинський округ: с. Коростовичі, с.Куропатники;  

- Насташинський старостинський округ: с. Насташине, с. Куничі;  
- Озерянський старостинський округ: с. Озеряни, с. Слобода;  

- Старомартинівський старостинський округ: с. Старий Мартинів, с. Різдвяни;  
- Тенетниківський старостинський округ: с. Тенетники, с. Новий Мартинів;  
- Сарниківський старостинський округ: с. Сарники, с. Діброва. с. Заливки;  

- Юнашківський старостинський округ: с. Юнашків.   



2. Затвердити перелік громадських та суспільно корисних робіт, до яких можуть 
залучатися засуджені та адмінпокарані особи:  

- прибирання території міста, території базових підприємств;  
- прибирання парків, кладовищ, доріг та інших об’єктів благоустрою територіальної 

громади; 

- впорядкування символічних могил, пам’ятників;  
- косіння трави;  

- обрізка сухих гілок та кущів;  
- сколка льоду на майданчиках та тротуарах;  
- вапнування бордюр;  

- посипка майданів та тротуарів піщано-сольовою сумішшю;  
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;  

- облаштування фізкультурно-спортивних об’єктів та дитячих майданчиків. 
3. Роботодавцями для громадян, засуджених  та адмінпокараних до виконання 

покарання  та адміністративного стягнення у виді громадських та суспільно корисних робіт є 

адміністрації базових підприємств та старости сіл (зазначені у п.2 даного рішення).  
4. Роботодавцям:  

- здійснювати контроль за виконанням порушниками та засудженими призначених їм 
робіт;  

- 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. 
5. Встановити графік виконання суспільно-корисних та громадських  робіт: 
- суспільно-корисні роботи відпрацьовувати не більше 8 годин на день. За виконання 

суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата 
праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж 

встановлений законом мінімальний розмір оплати праці; 
- громадські роботи не більше 4 годин на день, а неповнолітніми – 2 години на день, 

але не менше як 25 годин на місяць. 

6. Рішення виконкому від 28.01.2021 року № 9  «Про визначення переліку об’єктів та 
видів громадських та суспільно-корисних робіт на території Бурштинської міської ради та 

старостинських округів на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність та зняти з 
контролю. 

7. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на головного 

спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи 
(Романа Гудзя). 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 
 

 
Перший заступник міського  голови                                                   Ростислав  СТАСЬКО 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


