
 
Україна  

 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  16 січня 2016 р.                                                                             № 29 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про затвердження переліку підприємств 
на яких особи, засудженні чи притягнуті 
до адміністративної відповідальності, 
будуть відбувати кримінальне покарання 
та адміністративне стягнення у виді 
громадських робіт у 2016 році. 
 

Розглянувши листи Бережанського районного сектору кримінально-виконавчої 
інспекції управління ДПтСУ у Тернопільській області від 05.01.20016 р. № 10 та 
05.01.20016 р. № 11, керуючись  ст.12,ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  

  
1. Погодити  Бережанському районному сектору  кримінально-виконавчої інспекції 

управління ДПтСУ у Тернопільській області направляти осіб, які засудженні чи 
притягнуті до адміністративної відповідальності, відбувати кримінальне покарання та 
адміністративне стягнення у виді громадських робіт у 2016 році в міських комунальних 
підприємствах «Господар» (м. Бережани,   вул.. Лепких, 44) та «Благоустрій»              
(м. Бережани, вул. Шевченка, 41). 

2. Затвердити  перелік видів  суспільно-корисних робіт, для відбуття засудженими 
кримінальних покарань та порушниками адміністративних стягнень у виді громадських 
робіт, що додається. 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 
Тиманському О.С. дане розпорядження подати для затвердження на черговому 
засіданні   виконавчого комітету міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови Бойко М.І. 
 

 

                       Міський голова    В.Я. МУЗИЧКА 

                             Тиманський О.С. 

 

 

 

 



                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                            Розпорядженням міського голови   

                                                                          16.01.2016р.  №29 

 

ПЕРЕЛІК 

видів суспільно-корисних робіт, для  відбуття засудженими 

 кримінальних покарань та порушниками адміністративних стягнень  

у виді громадських робіт. 
 

1. Благоустрій територій кладовищ та інші роботи по їх упорядкуванню. 

2. Роботи по благоустрою міста: 

а) роботи по благоустрою парків та скверів (прибирання, фарбування та 

ремонт огорож, ліквідація стихійних смітників, обкошування придорожніх смуг, 

впорядкування автобусних зупинок та ін.) 

б) роботи по озелененню  вулиць (обрізка дерев, насадження дерев та     

декоративних    рослин та ін.), 

 в) упорядкування  та благоустрій вулиць та місць громадського 

призначення дитячих майданчиків, стадіонів та ін. 

3. Впорядкування місць меморіальних поховань, пам’ятників та пам’ятних 

місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території міської ради. 

4. Впорядкування територій міської ради з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку. 

5. Підсобні роботи при ремонті  водопостачання та  вулично-дорожньої 

мережі. 

6. Роботи пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 

водоймищ, русел річок, укріпленням дамб, мостових споруд, обкошування 

каналів і канав прибережних смуг. 

7. Роботи з утримання міських автомобільних доріг  

8. Роботи з відновлення внутрішньогосподарських канав та водовідвідних 

споруд. 
 

   Керуючий справами (секретар) 

   виконавчого комітету міської ради                      О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
    

 

 


