
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                            №_____ 

 м. Лиман 

Про затвердження Переліку об'єктів 

та видів громадських та суспільно-

корисних робіт для осіб, на яких 

судом накладене адміністративне 

стягнення у виді громадських або 

суспільно-корисних робіт на 2020 рік 

 

На підставі  звернення начальника Лиманського міського відділу філії 

Державної установи “Центр пробації” підполковника внутрішньої служби від 

03.01.2020 №23/10/14-20, відповідно до закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне 

утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів”, статей 30
1
, 31

1
, 321

1
, 325

1
 Кодексу України про адміністративне 

правопорушення, розглянувши, керуючись ст.38, ст.40 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1.1. Затвердити перелік підприємств, для відбування покарання осоьами, на яких 

судом накладене адміністративне стягнення у виді громадських  або суспільно-корисних 

робіт: 
1.1. КП «Лиманська служба єдиного замовника» 
1.2. КП «Лиманський «Зеленбуд»» 
2. Затвердити види громадських та суспільно-корисних робіт для осіб, на яких 

судом накладене адміністративне стягнення у виді громадських або суспільно-корисних 

робіт (додаток 1) 
3. Затвердити Перелік об'єктів, на яких особи, притягнуті до адміністративної 

відповідальності виконуватимусь громадські або суспільно-корисні роботи (додаток 2) 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 

 м. Лиман 

Про затвердження Переліку об'єктів 

та видів громадських (суспільно-

корисних) робіт для осіб, на яких 

судом накладене адміністративне 

стягнення у виді громадських 

(суспільно-корисних) робіт на 2020 

рік 

 
 
 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови  О.М. Муравльова 

 

Відділ ЖКГ  І.В. Сердюк 

 

Юридичний відділ  І.О. Шуляченко 

 

 Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 К.Б.Короткова 

 

Загальний відділ  О.В. Донцова 

 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 1 

                                                                                        до рішення виконавчого комітету  

                                                                             __________ № ____________ 

 Види громадських (суспільно-корисних) робіт для осіб, на яких судом 

накладене адміністративне стягнення у виді громадських (суспільно-корисних) 

робіт 

№  Види робіт  

1 Територія сіл Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

 Впорядкування місць меморіальних поховань 

2 Територія  с. Ямпіль, сіла Закітне 

 косіння трави 

 Фарбування 

 Обкошування обочин 

3 Територія  с. Терни, Колодязі 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

 Впорядкування місць меморіальних поховань 

4 Територія с. Рідкодуб, с.Карпівка, с.Новомихайлівка, с.Липове, 
с.Катеринівка, с.Нове 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

5 Територія с. Яцьківка 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 



придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

6 Територія с. Рубці, Лозове, Вовчий Яр 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

7 Територія с. Коровій Яр 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

 Впорядкування місця меморіального поховання 

8 Територія с. Шандриголове та с.Зелена Долина, с. Середнє 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

 Впорядкування місця меморіального поховання 

 Допомога по господарству ветеранам війни та одиноким особам 

9 Територія с. Новоселівка 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

10 Територія с. Ярова, Соснове, с. Олександрівка 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

 Впорядкування місця меморіального поховання 



11 Територія с. Дробишеве 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

 Впорядкування місця меморіального поховання 

12 Територія с. Зарічне, с. Торське 

 Благоустрій та озеленення територій села, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг 

 Розчистка лісосмуг 

 Впорядкування території 

 Прибирання побутових відходів, косіння трави, обрубка дерев 

 Впорядкування місця меморіального поховання 

 

Розроблено відділом житлово-комунального господарства 

 

 

Начальник відділу ЖКГ                                                     І.В. Сердюк 

Керуючий справами                                                                  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      Додаток 2 

                                                                                        до рішення виконавчого комітету  

                                                                             __________ № ____________ 

Перелік об'єктів, на яких особи, на яких судом накладене адміністративне 
стягнення у виді громадських (суспільно-корисних) робіт, відбуватимуть покарання 

№  Назва об'єкту  

1 села Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики 

 Територія сіл Крива Лука, Озерне Діброва, Каленики 

 Кладовища 

 Пам'ятники с. Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики  

 Лісосмуги 

 Місця загального користування (громадські пляжі, місця відпочинку, 

територія церкви) 

2 селища Ямпіль, село Закітне 

 Територія селища Ямпіль, сіла Закітне 

 Дороги 

 Пам'ятник “Скорботна мати”  

 Пам'ятник “Воїн з вінком” 

 Обеліск “Слави” 

 Автобусні зупинки 

 Кладовища 

3 села Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, Мирне 

 Територія сіл Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, Мирне 

 Кладовище 

 Пам'ятники  

 Місця загального користування 

4 с. Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, селища 

Нове 

 Територія с. Рідкодуб,  Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, 

селища Нове 

 Кладовище 

 Пам'ятники  

 Лісосмуги 



 Місця загального користування 

5 с. Яцьківка, Кримки 

 Територія сіл Яцьківка, Кримки 

 Кладовища 

 Пам'ятники  

 Лісосмуги 

 Узбіччя доріг 

 Місця загального користування 

6 с. Рубці, Лозове, Вовчий Яр 

 Територія сіл Рубці, Лозове, Вовчий Яр 

 Кладовище 

 Пам'ятники  

 Лісосмуги 

 Місця загального користування 

7 с. Коровій Яр 

 Територія с. Коровій Яр 

 Кладовище 

 Військове поховання 

 Лісосмуги 

 Місця загального користування 

8 с. Шандриголове, с. Зелена Долина, с. Середнє 

 Територія с. Шандриголове, с. Зелена Долина, с. Середнє 

 Кладовище 

 Пам'ятники  

 Місця загального користування 

9 с. Новоселівка 

 Територія с. Новоселівка 

 Кладовище 

 Пам'ятники  

 Місця загального користування 

10 с. Ярова, с. Сосонове, с. Олександрівка 

 Територія с. Ярова, с. Сосонове, с. Олександрівка 

 Кладовище с. Ярова, с. Олександрівка 

 Пам'ятники  

 Лісосмуги 



 Автобусні зупинки 

 Місця загального користування 

11 с. Дробишеве,   с. Дерилове 

 Територія с. Дробишеве, с. Дерилове 

 Кладовище 

 Пам'ятники  

 Лісосмуги 

 Місця загального користування 

12 Територія с. Зарічне, Торське 

 Кладовища  

 Пам'ятники  

 Торговельні ряди 

 Сквери с. Зарічне та с. Торське 

 Лісосмуги 

 Місця загального користування 

 

 

Начальник відділу ЖКГ                                                     І.В. Сердюк 

Керуючий справами                                                                  Р.О. Малий 


