
  

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 13 квітня 2021 року        № 47  

 

Про   затвердження  переліку  об’єктів  

та видів  безоплатних суспільно 

корисних робіт для осіб, які засуджені  

до покарання у виді громадських робіт  

на 2021 рік  

   

         З метою  належної організації виконання  порушниками покарання у виді 

громадських робіт, враховуючи норми статей 36, 39 Кримінально-виконавчого кодексу, 

керуючись статтею 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет міської ради  

вирішив: 

 

1.  Затвердити розпорядження міського голови від 13.01.2021 №2-р "Про   затвердження 

 переліку  об’єктів  та видів  безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, які засуджені  

до покарання у виді громадських робіт  на 2021 рік". 

 

2. Визначити об’єктами на території м.Надвірна, де порушники будуть виконувати 

безоплатні суспільно корисні роботи: 

           - по КП "Надвірнянський житловик" (начальник Павлюх В.В.): прибудинкові 

території дільниць "Центр", "Ломоносова", "Руднєва" в м.Надвірна; 

   - по КП "Надвірнакомунсервіс" (начальник Кіндрат А.М.): місця загального 

користування м.Надвірна. 

 

3.      Затвердити перелік  видів безоплатних суспільно корисних робіт для виконання 

покарання у вигляді громадських робіт на території  м.Надвірна у 2021 році, згідно 

додатку 1.  

 

4. Визначити об’єктами та видами робіт, де порушники будуть виконувати безоплатні 

суспільно корисні роботи на території старостинських округів Надвірнянської міської 

територіальної громади, згідно Додатку 2 

   

5.      Керівникам комунальних підприємств та старостам старостинських округів, 

вказаних в п.2,3 даного рішення, погодити об’єкти та види безоплатних суспільно 

корисних робіт на території  Надвірнянської міської територіальної громади з  

Надвірнянським міськрайонним сектором філії державної установи "Центр пробації" в 

Івано-Франківській області.  

   

6.      Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Антонюка О.Б. 

   

   

   

Міський голова                                                                                Андрійович З.М. 

   

 
              



         Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 13.04.2021 №47 
   

   

П Е Р Е Л І К 

безоплатних суспільно корисних робіт на території м.Надвірна, де може застосовуватися 

праця осіб, притягнутих до покарання у вигляді громадських робіт на 2021 рік  

   

 КП "Надвірнянський житловик": 

 прибирання прибудинкових територій; 

 

 КП "Надвірнакомунсервіс": 

 благоустрій території вулиць Надвірнянської міської територіальної громади; 

 прибирання загальноміських територій (парків, скверів, зелених зон, зони 

відпочинку; 

 прибирання території кладовищ; 

 косіння трави; 

 виконання підсобних робіт при зрізці та посадці дерев та кущів; 

 розчистка, зсув снігу, очистка від ущільненого снігу загальноміських територій, 

тротуарів; 

 посипання протиожеледними матеріалами загальноміських територій, тротуарів; 

 очищення вулиць від піску вздовж бордюрного каменю; 

 прибирання території підприємства та прилеглої території; 

 земляні роботи; 

 вантажно-розвантажувальні роботи при зборі та вивезенні ТПВ. 

 

 

   

Керуючий справами 

виконавчого комітету      Антонюк О.Б. 

 

 



         Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 13.04.2021 №47 
   

   

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт  на території старостинських округів  

Надвірнянської міської територіальної громади, де порушники будуть виконувати  

безоплатні суспільно корисні роботи 

 

Старостинський 

округ 

Об’єкти для виконання громадських 

робіт 

Види суспільно-корисних 

робіт 

Назавизівський 

старостинський 

округ №1  

(с.Називизів, 

с.Мирне) 

 

- адміністративна будівля старостинського 

округу; 

- адміністративна будівля Будинку 

культури; 

- адміністративна будівля бібліотеки; 

- територія кладовища та прилегла 

територія; 

- могила воїнів УПА; 

- берег річки Бистриця Надвірнянська; 

- придорожня смуга дороги Надвірна-

Івано-Франківськ; 

- інші організації та об’єкти, де можна 

задіяти осіб, для виконання громадських 

робіт 

- благоустрій територій об'єктів; 

- ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ; 

- прибирання та вивіз сміття з 

кладовища; 

- фарбування огорожі; 

- косіння трави та прибирання 

придорожніх слуг; 

- прибирання берегів після 

паводків; 

- інші види робіт, які мають 

суспільно-корисну 

спрямованість 

Верхньомайданський 

старостинський 

округ №2  (с.Верхній 

Майдан) 

- адміністративна будівля старостинського 

округу; 

- території старого та нового кладовищ; 

- сільський стадіон; 

- могила воїнів УПА; 

- автобусні зупинки; 

- придорожні смуги сільських вулиць; 

- потічки, канави та прилеглі території; 

- адміністративна будівля гімназії та 

прилегла територія; 

- інші організації та об’єкти, де можна 

задіяти осіб, для виконання громадських 

робіт 

- ремонт, прибирання, 

впорядкування - 

адміністративних, соціальних, 

культурних, релігійних будівель 

та споруд і їх прилеглих 

територій; 

- роботи спрямовані на 

покращення благоустрою села; 

- ліквідація та впорядкування 

стихійних сміттєзвалищ; 

- прибирання та збір сміття; 

- прибирання річок та потічків; 

- косіння бур’янів; 

- копання канав; 

- інші види робіт, які мають 

суспільно-корисну 

спрямованість 

Гвіздський 

старостинський 

округ №3 (с.Гвізд, 

с.Млини) 

 

- адміністративна будівля старостинського 

округу по вул.Д.Синяка,126; 

- адміністративна будівля старостинського 

округу по вул.Чорновола,10; 

- адміністративна будівля сільського 

Будинку культури; 

- адміністративна будівля ФАП; 

- території кладовищ №1 та №2; 

- придорожні смуги сільських вулиць; 

- потічки та прилеглі території; 

- інші організації та об’єкти, де можна 

задіяти осіб, для виконання громадських 

робіт 

- благоустрій села; 

- ремонт соціально-культурних 

об’єктів; 

- ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ; 

- прибирання та збір сміття з 

вулиць села; 

- фарбування огорожі та інші; 

- косіння бур'янів; 

- розчистка русла потічків та 

річок; 

- прибирання території 

кладовищ; 

- інші види робіт, які мають 

суспільно-корисну 

спрямованість 



Старостинський 

округ 

Об’єкти для виконання громадських 

робіт 

Види суспільно-корисних 

робіт 

Краснянський 

старостинський округ 

№4 (с.Красна) 

- адміністративна будівля старостинського 

округу де розміщені: 

фельдшерський акушерський пункт та 

відділення Укрпошти; 

- кладовище №1 та прилегла територія; 

- символічна могила воїнам УПА; 

- кладовище № 2 та прилегла територія; 

- придорожня смуга вулиці Шевченка; 

- автобусні зупинки; 

-  прибережна смуга річки Красник; 

- дитячі та спортивні майданчики; 

- стадіон; 

- інші організації та об’єкти, де можна 

задіяти осіб, для виконання громадських 

робіт 

- упорядкування території 

даних об’єктів; 

- очистка тротуарів;  

- посипка тротуарів піском, 

сіллю у зимовий період; 

- підмітання; 

- підрізання кущів та обрізання 

сухих гілок; 

- ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ; 

- прибирання та вивезення 

сміття з кладовища; 

- фарбування огорожі; 

- ремонт огорожі; 

- косіння та прибирання 

придорожньої смуги (канави); 

- прибирання берегів після 

паводків; 

- обрізання кущів та дерев; 

- інші види робіт, які мають 

суспільно-корисну 

спрямованість 

Лоївський 

старостинський 

округ №5 

- адміністративна будівля, де розташовані 

(адміністрація старостинського округу, 

бібліотека, ФАП) та прилегла територія; 

- кладовище; 

- придорожні смуги сільських вулиць, 

канави; 

- інші організації та об’єкти, де можна 

задіяти осіб, для виконання громадських 

робіт 

- благоустрій території об'єктів; 

- ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ; 

- прибирання та вивезення 

сміття з кладовища; 

- фарбування огорожі; 

- косіння трави та прибирання 

придорожніх смуг, канав; 

- порізка дров; 

- інші види робіт, які мають 

суспільно-корисну 

спрямованість 

Стримбівський 

старостинський 

округ №6 

(с.Стримба) 
 

- адміністративна будівля 

старостинського округу; 

- адміністративна будівля Будинку 

культури; 

- адміністративна будівля ФАП; 

- церква Святого Миколая; 

- автобусна зупинка; 

- території старого та нового кладовищ; 

- сільський стадіон; 

- придорожні смуги сільських вулиць; 

- потічки та прилеглі території; 

- інші організації та об’єкти, де можна 

задіяти осіб, для виконання громадських 

робіт 

- благоустрій села; 

- ремонт соціально-культурних 

об’єктів; 

- ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ; 

- прибирання та збір сміття з 

вулиць села; 

- косіння бур'янів; 

- прибирання території 

кладовищ; 

- інші види робіт, які мають 

суспільно-корисну 

спрямованість 

 



Старостинський 

округ 

Об’єкти для виконання громадських 

робіт 

Види суспільно-корисних 

робіт 

Ліснотарновецький 

старостинський 

округ №7 (с.Лісна 

Тарновиця) 
 

- територія двох кладовищ; 

- прибережна смуга річки Стримба; 

- меліораційні канали в межах села; 

- придорожня смуга дороги Назавизів-

Марківці; 

- інші організації та об’єкти, де можна 

задіяти осіб, для виконання громадських 

робіт 

 

 

- вирубування самосівних кущів 

та чагарників на території 

кладовищ; 

- влаштування парканів на 

кладовищах; 

- збирання ТПВ н прибережних 

смугах річки; 

- косіння бур'янів та 

борщівника вздовж дороги 

Назавизів-Марківці; 

- прибирання стихійних 

сміттєзвалищ за межами села; 

- інші види робіт, які мають 

суспільно-корисну 

спрямованість 

Молодківський 

старостинський 

округ №8 

(с.Молодків) 

- адміністративна будівля 

старостинського округу; 

- адміністративна будівля Будинку 

культури; 

- будівля та прилегла територія соляного 

джерела; 

- територія кладовища; 

- стадіон; 

- спортивний майданчик; 

- могила Січових Стрільців; 

- могила Польським Легіонерам; 

- придорожні смуги сільських доріг; 

- прибережні смуги річки Лукавець; 

- територія села; 

- інші організації та об’єкти, де можна 

задіяти осіб, для виконання громадських 

робіт 

 

 

 

 

- благоустрій, прибирання  

території об'єктів; 

- ремонт адмінбудівель; 

- догляд за зеленими 

насадженнями та квітниками; 

- встановлення огорожі, 

благоустрій, прибирання  

території кладовища; 

- озеленення, посадка алеї, 

ремонт покрівлі будинку 

культури; 

- косіння трави та прибирання 

придорожніх смуг дороги; 

- розчистка русла річки, 

укріплення берегів, ремонт 

переходів; 

- прибирання території, 

косметичний ремонт 

приміщення сольового джерела, 

догляд за квітниками; 

- фарбування або заміна 

дерев’яної огорожі могил; 

- інші види робіт, які мають 

суспільно-корисну 

спрямованість 

Парищенський 

старостинський 

округ №9 (с.Парище, 

с.Лісна Велесниця) 

- адміністравна будівля, де розташовані 

(адміністрація старостинського округу, 

бібліотека, амбулаторія) та прилегла 

територія; 

- адміністративний будинок культури та 

прилегла територія; 

- кладовище та прилегла територія; 

- прилеглі території біля пам'ятників 

Т.Шевченку та жертвам Другої світової 

війни; 

- прибережні смуги річки Велесничка; 

- придорожні смуги дороги на урочище 

"Лаз" та дороги з с.Парище в напрямку сіл 

Лісна Велесниця та Лісна Тарновиця; 

- інші організації та об’єкти, де можна 

задіяти осіб, для виконання громадських 

робіт 

- благоустрій територій; 

- ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ; 

- прибирання та вивезення 

сміття з  кладовища; 

- ремонт огорожі; 

- фарбування огорожі; 

- косіння та прибирання 

придорожньої смуги (канав); 

- прокопування та розчищення 

канав комунальних доріг; 

- прибирання берегів після 

паводків 

- інші види робіт, які мають 

суспільно-корисну 

спрямованість 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету      Антонюк О.Б. 


