
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 

від  28  січня  2019 року                                           с. Нижній Вербіж                      
№1/2019 

Про затвердження переліку об’єктів та видів 

суспільно-корисних робіт для порушників на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у виді 
безоплатних громадських робіт та оплачуваних 

суспільно корисних робіт на 2019 рік 

 

         

               Відповідно до статті 30-1, 31-1, 321-1, 325-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та розглянувши запит  Коломийського 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації в Івано-

Франківській області від 03.01.2019 року за № 38/8-38 про визначення переліку  
об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для порушників на яких судом 
накладено адміністративне стягнення в виді громадських робіт та оплачуваних 
суспільно корисних робіт, керуючись Законом України  «Про місцеве 
самоврядуванні в Україні», виконавчий комітет сільської ради  

в и р і ш и в : 
 

            1.Затвердити перелік об’єктів і види суспільно-корисних робіт для 
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді  
громадських та оплачуваних суспільно корисних  робіт на територіях сіл, які 
увійшли до складу Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади, а 
саме: село Верхній Вербіж, село Великий Ключів, село Мишин, село Нижній  
Вербіж згідно  з  додатком. 

2.Контроль за даним рішенням покласти на   Нижньовербізького  
сільського голову ОТГ  . 

  

          Сільський голова ОТГ                 Ярослав М’якущак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

затверджено рішенням 
виконавчого комітету  
від  28.01.2019 р. №1/2019  

 

 
 

 

Перелік об’єктів і та видів  суспільно-корисних робіт для порушників на 
яких судом накладено адміністративне стягнення у виді  безоплатних 

громадських робіт та оплачуваних   суспільно корисних робіт на 2019 рік 

на територіях сіл, які увійшли до складу Нижньовербізької об’єднаної 
територіальної громади, а саме: село Верхній  Вербіж, село Великий 

Ключів, село Мишин, село Нижній  Вербіж 

           Літній період :  
 Об’єкт – Комунальне підприємство «Благоустрій   ОТГ». 

  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 села від сміття, прибирання стихійних 
сміттєзвалищ, інші не кваліфіковані роботи  з благоустрою  сіл : Верхній  
Вербіж,  Великий Ключів,  Мишин,  Нижній  Вербіж. 

 

         Зимовий період:  
 Об’єкт – Комунальне підприємство «Благоустрій   ОТГ». 

  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 сіл : Верхній  Вербіж,  Великий Ключів,  
Мишин,  Нижній  Вербіж. 

 

          Секретар виконавчого  
          комітету  ОТГ                                 Наталія   Андрушко  
 
 

 

 

             =ПОГОДЖЕНО= 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 


