
УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
        РІШЕННЯ

         № 299
06.12.2021 р.
м.Бібрка
Про визначення та погодження об’єктів та видів 
громадських та суспільно корисних робіт, 
які відбуватимуть засуджені та адміністративно покарані особи 
на території Бібрської міської територіальної громади у 2022 році

     Розглянувши листа  Львівського  районного  сектору  №2 філії  Державної  установи
“Центр пробації”  у  Львівській  області №1054 від 03.12.2021 року щодо визначення та
погодження  з  Уповноваженим  органом  з  питань  пробації  переліку  об’єктів,  на  яких
засуджені  та  адміністративно  покарані  громадяни  будуть  відбувати  громадські  та
суспільно корисні роботи у 2022 році та,  керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:

1. Затвердити  перелік  об’єктів  та  видів  громадських  та  суспільно  корисних  робіт,  які
відбуватимуть засуджені та адміністративно покарані особи на території Бібрської міської
територіальної громади у 2022 році (згідно з додатком №1 від 06.12.2021).

2. Даний перелік погодити з  Львівським районним сектором №2 філії Державної установи
“Центр пробації” у Львівській області.

3. Рішення  виконавчого  комітету  та  перелік  об’єктів  та  видів  громадських  та  суспільно
корисних  робіт,  які  відбуватимуть  засуджені  та  адміністративно  покарані  особи  на
території Бібрської міської ради об’єднаної територіальної громади у 2022 році надіслати
до  Львівського  районного  сектору  №2  філії  Державної  установи  “Центр  пробації”  у
Львівській області.

4. Рішення  виконавчого  комітету  та  перелік  об’єктів  та  видів  громадських  та  суспільно
корисних  робіт,  які  відбуватимуть  засуджені  та  адміністративно  покарані  особи  на
території  Бібрської  міської  територіальної  громади  у  2022 році  надіслати  старостам
відповідних сіл, які увійшли до складу Бібрської міської ради.

5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника  Бібрського  міського
голови  М.А.Заблоцького.

        
Бібрський міський голова                                   Гринус Р.Я.

    



ПОГОДЖЕНО              Додаток № 1
Начальник Львівського районного сектору №2              до рішення виконавчого комітету
філії Державної установи Бібрської міської ради
“Центр пробації” у Львівській області № 299 від “06” грудня  2021  
майор внутрішньої служби

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________ А.В. Коваль рішенням виконавчого комітету

Бібрської міської ради
“___” _________ 2021              № 299 від “06” грудня 2021

ПЕРЕЛІК
об’єктів та видів громадських та суспільно корисних робіт, які відбуватимуть

засуджені та адміністративно покарані особи на території Бібрської міської
територіальної громади у 2022 році 

Перелік об’єктів Види громадських робіт

Бібрська міська 
територіальна громада 

(КП «Рідне місто», 
КП «Бібрський водоканал»

КП «Нові Стрілища»)
місто Бібрка, село Шпильчина

смт.Нові Стрілища, с.Старі
Стрілища,  с.Орішківці,  с.Бертишів,
с.Кнісело, с.Трибоківці, с.Репехів,
с.Закривець, с.Квітневе, с.Баківці,

с.Лінія, с.Великі Глібовичі,
с.Волощина, с.Підмонастир,

с.Суходіл, с.Вільховець, с.Лопушна,
с.Соколівка, с.Кологори,

с.П’ятничани, с.Сенів, с.Ходорківці,
с.Романів, с.Селиська, с.Під’ярків,
с.Підгородище, с.Стрілки, с.Малі

Ланки, с.Стоки, с.Мостище,
с.Волове, с.Вілявче,с.Свірж,

с.Задубина, с.Підвисоке, с.Копань,
с.Глібовичі, с.Грабник, с.Мивсева,

с.Лани, с.Любешка, с.Серники,
с.Гончарів, с.Благодатівка 

1.  впорядкування  міського  (сільського)  кладовища
(обкошування,  різка  кущів,  чагарників,  завантаження
та вивіз сміття, фарбування огорож, перил, прибирання
території від снігу (у зимовий період);
2.  підмітання вулиць,  парків та скверів, лісопаркових
зон (очищення від снігу у зимовий період), прибирання
та вивіз сміття;
3.  прибирання та облаштування (очищення від снігу у
зимовий період) автобусних зупинок;
4.  прибирання та облаштування (очищення від снігу у
зимовий  період)  навколишньої  території  церков,
адмінбудівель  міської  ради,  старостинськтих  округів,
шкіл,  садочків,  народних  домів,  ФАПів,  бібліотек,
дитячих та спортивних майданчиків, стадіонів;
5.  обкошування,  прибирання  від  сміття  русел  річок,
потічків,  криниць,  джерел,  прибережних  смуг,
завантаження  та  вивезення  сміття,  за  винятком
монтажу,   наладки,  технічного обслуговування,
експлуатації,  ремонту  і  демонтажу
вантажопідіймальних  машин  і  механізмів,   ліфтів,
конвеєрів,    підвісного    канатного    гідравлічного
транспорту,  технологічного і верстатного обладнання,
електроустановок та  ліній  електропередач  (п.104
Правил);
6.  обкошування  та   прибирання  придорожніх  смуг,
завантаження  та  вивезення  сміття,  за  винятком
монтажу,   наладки,  технічного обслуговування,
експлуатації,  ремонту  і  демонтажу
вантажопідіймальних  машин  і  механізмів,   ліфтів,
конвеєрів,    підвісного    канатного    гідравлічного
транспорту,  технологічного і верстатного обладнання,
електроустановок та  ліній  електропередач  (п.104
Правил);
7.  виготовлення  та  поточний  ремонт  інвентарю
комунальних  підприємств  (в’язання  віників,  ремонт,
фарбування сміттєвих баків, ручного інвентарю);
8.  заготовка  піску  та  посипання  піском  доріг  та
тротуарів (у зимовий період);
9. Не можуть бути видами громадських робіт роботи в
охоронних  зонах  ліній  електропередач, аварійно-



рятувальні  роботи,   гасіння   пожеж,   боротьба   з
повінню (п.2,68 Правил).

Бібрський міський голова Р.Я. Гринус


