
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 183 

від 20 грудня 2019 року 

м. Заставна 

 

Про визначення переліку об’єктів,  

для відбування адміністративного стягнення  

у вигляді громадських робіт та видів таких робіт 

 

Відповідно до статей 301, 3211, 3213 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, розглянувши лист Заставнівського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» №44/4/1854-19 від 21.11.2019 року про 

необхідність визначення та затвердження переліку об’єктів та видів 

громадських робіт, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В: 

1. Визначити та затвердити перелік об’єктів для відбування 

адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт у 2020 році згідно 

Додатку №1. 

2. Визначити та затвердити перелік видів робіт для відбування 

адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт у 2020 році згідно 

Додатку №2.      

3. Погодити із Заставнівським районним сектором філії Державної 

установи «Центр пробації» перелік об’єктів для відбування адміністративного 

стягнення у вигляді громадських робіт, та види цих робіт. 

3. Постійно вести облік та інформувати Заставнівський районний сектор 

філії Державної установи «Центр пробації» про кількість відпрацьованих 

особами годин та їх ставлення до праці. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП ЗМР 

«Благоустрій плюс» Стадник Л.О. 

               



 

Додаток №1 до рішення  

виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради  

№ 183 від 20.12.2019 року 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ 

для відбування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт 

 

1. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Заставнівський» 

2. Центральна площа міста Заставни 

3. Прилегла територія біля Палацу урочистих подій 

4. Територія біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам 

5. Територія біля пам’ятника загиблим воїнам 

6. Міські кладовища 

7. Міський стадіон 

8. Територія скверу перед стадіоном по вул.Кіцманській 

9. Об’єкти соціальної сфери населених пунктів міської ради 

10. Центральні вулиці міста Заставни та села Вербівці 

11. Придорожні смуги 

12. Водозбірні канали (шанці) 

13. Територія, прилегла до кладовища в с.Вербівці 

14. Прилегла територія біля пам’ятника в с.Вербівці 

15. Автобусна зупинка в с.Вербівці 

16. Сквер в с.Вербівці (вул.Є.Ліпецького) 

17. Територія, прилегла до сміттєзвалища в с.Вербівці 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                            Л. Ганяк  

  
 

 

 

    «ПОГОДЖЕНО» 

 

Начальник Заставнівського РС 

філії Державної установи «Центр пробації»   

у Чернівецькій області 

майор внутрішньої служби                                                             О. Шкоропада 

 

 

 

 



Додаток №2 до рішення  

виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради  

№ 183 від 20.12.2019 року 

 

ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ 

для відбування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт 

 

1. Скошування трави. 

2. Санітарне очищення дерев.  

3. Вирубка дикоростучих кущів та порослі. 

4. Ремонт та фарбування лавочок. 

5. Побілка дерев, електроопор, бордюрів. 

6. Очищення об’єктів благоустрою від несанкціонованої реклами, 

оголошень, бруду. 

7. Проведення робіт з благоустрою та озеленення населених пунктів, 

об’єктів соціальної сфери. 

8. Підсобні ремонтні роботи в закладах, які знаходяться в 

комунальній власності територіальної громади. 

9. Ремонт та облаштування дитячих, спортивних та інших 

майданчиків. 

10. Благоустрій автобусних зупинок. 

11. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, збір та навантаження 

сміття. 

12. Встановлення та відновлення дорожніх знаків на території 

населених пунктів міської ради. 

13. Фарбування пішохідних переходів, нанесення дорожньої розмітки. 

14. Прибирання узбіч доріг, тротуарів, які знаходяться в комунальній 

власності міської ради. 

15. Розчищення тротуарів, пішохідних доріжок, площі від снігу, 

посипання піском. 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                            Л. Ганяк  

  

    «ПОГОДЖЕНО» 

Начальник Заставнівського РС 

філії Державної установи «Центр пробації»   

у Чернівецькій області 

майор внутрішньої служби                                                             О. Шкоропада  

 


