
 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 12 січня 2021 року                                                                                            №04 

 

Про затвердження переліку об’єктів та видів 

суспільно корисних робіт для засуджених до  
покарання у виді громадських робіт 

 

Відповідно до статті 56 частини 1 Кримінального кодексу України  і статті 36 
частини 1 Кримінально-виконавчого кодексу України та розглянувши запит 
Коломийського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації в 
Івано-Франківській області від 04.01.2021 №38/8-20 про визначення переліку  
об’єктів та видів суспільно корисних робіт для засуджених до покарання у виді 
громадських робіт, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядуванні в 
Україні», виконавчий комітет селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити перелік об’єктів і види суспільно корисних робіт для 
засуджених до покарання у виді громадських робіт на території Печеніжинської 
селищної ради. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Романа Шупяка. 
 

 

 

Селищний голова                                                                                      Ігор Довірак 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

Печеніжинської селищної ради 

від 12.01.2020 №04 

 

 

П Е Р Е Л І К 

об’єктів і види суспільно корисних робіт для засуджених до покарання у виді  
громадських робіт на території Печеніжинської селищної ради 

 

Літній період: 
Об’єкт – Комунальне підприємство «Печеніжинський комбінат комунальних 

підприємств Печеніжинської селищної ради». 

Види робіт - косіння трави вручну (косою), косіння трави та чагарників 
газонокосаркою, вирізка лози за допомогою секатора (сокири, ручна стрижка 
живоплоту), вирубка дерев, прибирання території кладовища від сміття, збирання та 
сортування сміття, підсипка могил землею, земляні роботи (копання ям, прочищення 
ровів від сміття та бруду, підсипання доріжок), прибирання громадських вбиралень, 
встановлення та фарбування лавок, прибирання території селища та сіл від сміття, 
прибирання стихійних сміттєзвалищ, інші не кваліфіковані роботи з благоустрою 
територіальної громади. 

Зимовий період: 
Об’єкт – Комунальне підприємство «Печеніжинський комбінат комунальних 

підприємств Печеніжинської селищної ради». 

Види робіт - вирізка лози та чагарників за допомогою ножиць, рубка та 
вирізка малих дерев, прибирання території селища та села від сміття та снігу, 
прибирання снігу на тротуарах, площах, скверах, прибирання території кладовищ 
від сміття та снігу, прибирання стихійних сміттєзвалищ, інші не кваліфіковані 
роботи з благоустрою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                          Ігор Довірак 
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