
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

14.12.2021 року  № 273
смт. Більшівці

Про  перелік  громадських
та суспільно-корисних   робіт
на  території  Більшівцівської  селищної
ради територіальної громади

Керуючись ст.30-1,  31-1, 321,  325-1  Кодексу  України  «Про адміністративні
правопорушення»  виконавчий  комітет  Більшівцівської селищної  ради
вирішив :

1. Затвердити  погоджений  з  Галицьким  районним  сектором філії ДУ
«Центр пробації»  в  Івано-Франківській  області  перелік видів робіт  та  перелік
об»єктів, на  яких  порушники  виконуватимуть  громадські  та  суспільно-
корисні  роботи  на  території Більшівцівської селищної  ради  територіальної
громади (с.Поділля, с.Жалибори,  с.Курів,с. Кінашів, с. Нараївка, с.Яблунів,
с. Загір»я -Кукільницьке, с. Кукільники, с.Слобідка-Більшівцівська,  смт.
Більшівці, с.Дитятин, с.Набережна, с.Хохонів, с. Підшумлянці, с. Старі
Скоморохи, с.Нові Скоморохи)  протягом  2022 року   а  саме :

-впорядкування сільських   кладовищ та скверів;
-впорядкування автобусних зупинок;
- впорядкування  прибережних смуг  рік;
-впорядкування придорожніх  смуг;
-впорядкування стихійних сміттєзвалищ;
-розчистка  снігу;
-впорядкування  стічних канав;
-косіння  трави;
-підсобні  роботи  на ремонт  доріг  місцевого  значення, підсипання  доріг;
-підсобні роботи при  проведенні  ремонту  або  реконструкції спортивних
майданчиків;

Селищний  голова                        Василь  Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.12. 2021 року  № 274
смт. Більшівці

Про  перелік громадських
робіт на  території  Більшівцівської  селищної
ради територіальної громади

Керуючись ст.39Кримінально- виконавчого  Кодексу  України   виконавчий
комітет  Більшівцівської селищної  ради  вирішив :

1.Затвердити  погоджений  з  Галицьким  районним  сектором філії ДУ
«Центр пробації»  в  Івано-Франківській  області  перелік  видів робіт  та  перелік
об»єктів, на  яких  засуджені  виконуватимуть  громадські  та  суспільно-корисні
роботи  на  території Більшівцівської селищної  ради  територіальної  громади
(с.Поділля, с.Жалибори,  с.Курів,с. Кінашів, с. Нараївка, с.Яблунів, с. Загір»я -
Кукільницьке ,с. Кукільники,с.Слобідка-Більшівцівська ,  смт.  Більшівці,
с.Дитятин, с.Набережна, с.Хохонів, с. Підшумлянці, с. Старі Скоморохи, с.Нові
Скоморохи) протягом  2022 року   а  саме :

-впорядкування сільських   кладовищ та скверів;
-впорядкування автобусних зупинок;
- впорядкування  прибережних смуг  рік;
-впорядкування придорожніх  смуг;
-впорядкування стихійних сміттєзвалищ;
-розчистка  снігу;
-впорядкування  стічних канав;
-косіння  трави;
-підсобні роботи  на  ремонт доріг  місцевого  значення, підсипання  доріг;
-підсобні роботи при  проведенні  ремонту  або  реконструкції спортивних

майданчиків;

Селищний  голова                        Василь  Саноцький


