
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 січня 2021 року                                      № 32 
 

Про затвердження переліку об’єктів та 

видів робіт для засуджених до 

покарання та притягнутих до 

адміністративного стягнення у виді 

суспільно-корисних робіт і  громадських 

робіт на 2021 рік 
 

Відповідно до статей  40, 52, 53, частини шостої статті 59  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи Бережанського 

міжрайонного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в 

Тернопільській області від 04.01.2021 року № 41/1/6 та від 04.01.2021 року 

№41/1/7 щодо визначення переліку об’єктів та видів робіт для засуджених до 

покарання та притягнутих до адміністративного стягнення у виді суспільно-

корисних робіт і громадських робіт на 2021 рік, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В : 
1. Затвердити перелік об’єктів для відбування покарання засуджених та 

притягнутих до адміністративного стягнення у виді громадських  робіт та 

суспільно - корисних робіт, які  отримали  рішення суду, яке набрало законної 

сили в 2021 році, а саме: 

1.1. Бережанське  міське комунальне підприємство «Господар», що 

знаходиться за адресою: м. Бережани, вул. Лепких, 44 ; 

1.2. Комунальне підприємство «Спортресурс» Бережанської міської ради, 

що знаходиться за адресою: м. Бережани, вул. Івана Франка, 8. 

2. Затвердити перелік видів робіт, для відбування особами, засудженими 

до кримінальних покарань та/або притягнутих до  адміністративних стягнень у 

виді суспільно-корисних та громадських робіт на 2021 рік, згідно додатку 

(додається). 

3. Керівникам міських комунальних підприємств «Господар»  та 

«Спортресурс» забезпечити: 

- погодження з Бережанським міжрайонним сектором філії Державної 

установи «Центр пробації» в Тернопільській області переліку об’єктів, на яких 

правопорушники відбуватимуть суспільно-корисні роботи  і громадські роботи 

та види  цих робіт; 

- контроль за виконанням  правопорушниками  визначених для них робіт 

та дотриманням правил техніки безпеки; 



- своєчасне повідомлення Бережанського міжрайонного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області про ухилення  

правопорушниками від відбування стягнення та переведення його на інше місце 

роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані сп’яніння, порушення 

громадського порядку; 

- ведення обліку та щомісячне інформування Бережанського 

міжрайонного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в 

Тернопільській області про кількість відпрацьованих правопорушниками годин 

та їх ставлення до праці; 

- визначення відповідальних осіб, на яких буде покладено здійснення 

контролю за роботою та поведінкою правопорушників, своєчасне подання 

інформації про виконання суспільно-корисних  та громадських робіт; 

- виконання вимог законодавства про охорону праці та техніку безпеки під 

час виконання правопорушниками суспільно-корисних  та громадських робіт. 

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

дане рішення направити до відома Бережанського міжрайонного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області, комунальних 

підприємств   та  забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному 

сайті Бережанської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Валерія Бабича.   

 

 

 

Міський  голова                                                        Ростислав БОРТНИК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

14.01.2021 р. № 32 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів робіт, для відбуття особами засудженими до кримінальних покарань 

та/або притягнутих до  адміністративних стягнень у виді суспільно-

корисних та громадських робіт на 2021 рік 
 

1. Благоустрій та озеленення території Бережанської міської 

територіальної громади, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і 

туризму, культових споруд, придорожніх смуг. 

2. Роботи, пов’язані з благоустроєм спортивних майданчиків, ремонтом 

спортивних об’єктів на території Бережанської міської територіальної громади. 

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 

Бережанської міської ради. 

5. Впорядкування територій Бережанської 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                                       Ганна ОЛЕКСІВ 
    

  

 

 

 
 

 

 

 


