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ВИГОДСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА 
Долинського району Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШ ЕННЯ № 21

від 26 лютого 2020 року смт. Вигода

Про визначення видів робіт та переліку 
об’єктів на 2020 рік, на яких зможуть 
виконувати адміністративне стягнення 
особи, яким відповідно до постанови 
(рішення) суду буде призначено 
громадські роботи

Відповідно до статей 30 і, 3 2 1 3 2 1 3 Кодексу України «Про адміністративні 
правопорушення», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та наказом Міністерства юстиції України від 19.03.2013 року №474/5 
«Про затвердження Порядку виконання адміністративного стягнення у вигляді 
громадських, виправних робіт та суспільно корисних робіт» виконавчий комітет 
Вигодської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік видів робіт на 2020 рік, на яких зможуть виконувати 
адміністративне стягнення особи, яким відповідно до постанови (рішення) суду 
буде призначено громадські роботи (згідно з додатком №1).
2. Затвердити перелік об’єктів на 2020 рік, на яких зможуть виконувати 
адміністративне стягнення особи, яким відповідно до постанови (рішення) суду 
буде призначено громадські роботи (згідно з додатком №2).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради В. Федірківа.

Селищний голова ' \ W &V і / Я. Наум



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Вигодської селищної ради 
від 26 лютого 2020 року № 21

ПЕРЕЛІК
видів робіт на 2020 рік, на яких зможуть виконувати 

адміністративне стягнення особи, яким відповідно до постанови 
(рішення) суду буде призначено громадські роботи

1. Види робіт:
- вирубка чагарників;
- косіння трави та чагарників;
- вирізка лози та стрижка живоплоту;
- встановлення, демонтаж та фарбування лавочок;
- впорядкування придорожніх смуг, несанкціонованих сміттєзвалищ, 

громадських криниць, очистка канав;
- упорядкування кладовищ, братських могил, обелісків, пам’ятників,

пам’ятних знаків;
- благоустрій спортивних та дитячих майданчиків, стадіонів;
- заготівля дров для опалення закладів соціальної сфери;
- впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади;
- інші види робіт.

Селищний голова Я. Наум

ПОЕОДЖЕНО
Начальник Долинського міськрайонного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» 
в Івано-Франківській області 
майор внутрішньої служби 
_____________________ О. Назарчук



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Вигодської селищної ради 
від 26 лютого 2020 року № 21

ПЕРЕЛІК
о б’єктів на 2020 рік, на яких зможуть виконувати 

адміністративне стягнення особи, яким 
відповідно до постанови (рішення) 

суду буде призначено громадські роботи

1. О б’єкти, що знаходяться на території Вигодської об’єднаної 
територіальної громади:

- кладовища, братські могили, обеліски, пам’ятники, пам’ятні знаки;
- стадіони, дитячі та спортивні майданчики;
- автобусні зупинки;
- придорожні смуги, канави, несанкціоновані сміттєзвалища, громадські криниці;
- будинки культури;
- прибудинкові території адмінбудинку Вигодської селищної ради та 
адмінбудинків, що знаходяться по старостинських округах;
- КП «Вигодський ККП»;
- інші об’єкти.

ПОРОДЖЕНО
Начальник Долинського міськрайонного сектору 
філії Державної установи «Центр гіробації» 
в Івано-Франківській області 
майор внутрішньої служби

Селищний голова Я. Наум

О. ЕІазарчук


