
 

 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

від 23 січні 2018 року                             № 454 

 

Про організацію та затвердження 

громадських робіт в  2018 році 

 

Розглянувши листи Бережанського районного сектору  з питань пробації 

Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації міністерства юстиції від 02.01.2018 р.  № УП/Т/2/10 та 

03.01.2017 р.   № УП/Т/2/105, керуючись  ст.38, ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі делегованих повноважень 

виконавчий комітет Бережанської міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Погодити  на 2018 рік для Бережанського районного сектору   з питань 

пробації Західного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції перелік об’єктів для 

відбування покарання у виді громадських робіт та для відбування 

адміністративного стягнення у виді громадських робіт, а саме: Бережанське  

міське комунальне підприємства «Господар» (м. Бережани,   вул. Лепких, 44). 

2. Затвердити  перелік видів  робіт, для відбуття особами засудженими до 

кримінальних покарань та/або притягнутих до  адміністративних стягнень у 

виді громадських робіт, що додається. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови  Адамовича П.П. 

 

                Міський голова               В.Я. МУЗИЧКА 
                  
                    Тиманський О.С. 

 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

 



               Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

23.01.2018 р. № 454 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів робіт, для відбуття особами засудженими до кримінальних покарань 

та/або притягнутих до  адміністративних стягнень у виді громадських 

робіт на 2018 рік 
 

1. Благоустрій та озеленення території м. Бережани, сіл Рай та Лісники, 

об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових 

споруд, придорожніх смуг. 

2. Роботи, пов’язані з ремонтом водопостачання, вулично-дорожньої 

мережі на території міста. 

3. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 

водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд. 

4. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та 

пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території 

міської ради. 

5. Впорядкування територій міської ради з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку. 

6. Роботи з відновлення та  догляду заповідників, пам’яток архітектури, 

історії та культури. 

7. Розчищення населених пунктів від снігових заметів в місцях, де немає 

доступу для техніки. 

 

 

   Керуючий справами (секретар) 

   виконавчого комітету міської ради                      О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
    

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


