
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                    м. Лиман                                             №________ 

 Про затвердження переліку об’єктів та видів безоплатних 
суспільно корисних робіт для  порушників, на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських 
робіт на 2022 рік   

 

 
Розглянувши лист Краматорського районного відділу №5 філії Державної 

установи «Центр пробації» в Донецькій області від 10.01.2022 № 23/10/184-22 щодо 
затвердження переліку об’єктів та видів робіт для порушників, на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2022 рік,, 
керуючись статтями 301, 3211, 3213 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, ст. 38, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет  
 
В И Р І Ш И В : 
1. Затвердити перелік об’єктів, для відбування адміністративного стягнення у вигляді 
громадських робіт на території Лиманської територіальної громади в 2022 році 
(додається). 
2. Визначити види громадських безоплатних суспільно-корисних робіт для  
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 
громадських робіт на території Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік 
(додається). 
3. Призначити відповідальними особами за виконанням визначених суспільно 
корисних робіт порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 
вигляді суспільно корисних робіт на території Лиманської міської територіальної 
громади: 
3.1. КП “Лиманський Зеленбуд” - майстрів Полянську Т.В. і Мороз Н.О. та старости 
старостинських  округів; 
3.2. КП “Лиманська СЄЗ” - майстра Рудь В.В.  
4. Рішення  виконавчого комітету  Лиманської міської ради міської ради від 27.01.2021 
року №36 “Про затвердження Переліку об'єктів та видів громадських та суспільно 
корисних робіт для осіб, на яких судом накладене адміністративне стягнення у виді 
громадських (суспільно-корисних) робіт на 2021 рік” визнати таким, що втратив 
чинність 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І.Л. 
Міський голова              Олександр ЖУРАВЛЬОВ



 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 
    Рішення виконавчого комітету  
     ___________ № _____ 

Перелік об’єктів безоплатних суспільно корисних робіт для  порушників, на яких 
судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2022 

рік 

№  Назва об'єкту  

села Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики 

 Територія сіл Крива Лука, Озерне Діброва, Каленики 

 Кладовища 

 Фельдшерські пункти сіл Крива Лука, Озерне, Діброва 

 Сільський будинок культури с. Крива Лука, бібліотека с. Озерне, будинок 
дозвілля с. Діброва 

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

 Територія колишньої школи с. Крива Лука 

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення 

 Місця загального користування (громадські пляжі, місця відпочинку, територія 
церкви) 

смт Ямпіль, с, Закітне 

 Територія смт Ямпіль, с, Закітне 

 Дороги 

 Пам'ятники смт Ямпіль, с, Закітне  

 Автобусні зупинки 

 Кладовища 

села Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, с-ще Мирне 

 Територія сіл Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, с-ще Мирне 

 Кладовище 

 Сільські будинки культури с. Терни, с. Колодязі 

 Пам'ятники  

 Адміністративне приміщення 

 Місця загального користування 

с. Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, с-ща Нове 

 Територія с. Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, с-ща 
Нове 

 Кладовище 
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 Продовження додатку 

 Фельдшерські пункти 

 Сільський будинок культури 

 Пам'ятники  

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення 

 Місця загального користування 

с. Яцьківка, с. Кримки 

 Територія сіл Яцьківка, Кримки 

 Кладовища 

 ФАП 

 Сільський клуб с. Яцьківка 

 Пам'ятники  

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення та пошти 

 Місця загального користування 

с. Рубці, с. Лозове, с. Вовчий Яр 

 Територія сіл Рубці, Лозове, Вовчий Яр 

 Кладовище 

 Сільський клуб 

 Фельдшерсько-акушерсий пункт, сімейна амбулаторія 

 Пам'ятники  

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення та пошти 

 Місця загального користування 

с. Коровій Яр 

 Територія с. Коровій Яр 

 Кладовище 

 ФАП 

 Сільський будинок культури 

 Військове поховання 

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення та пошти 

 Місця загального користування 
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 Продовження додатку 

 с. Шандриголове, с. Зелена Долина с. Серенє 

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

 Кладовище 

 Сільський клуб 

 Фельдшерські пункти с. Шандриголове та с. Зелена Долина 

 Пам'ятники  

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення та пошти 

 Місця загального користування 

смт  Новоселівка 

 Територія с-ще Новоселівка 

 Кладовище 

 Сільський клуб 

 Фельдшерські пункти с. Шандриголове та с. Зелена Долина 

 Пам'ятники  

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення  

 Місця загального користування 

смт Ярова, с-ще Соснове, с. Олександрівка 

 Територія смт Ярова, с. Соснове, с. Олександрівка 

 Кладовище смт Ярова, с. Олександрівка 

 Амбулаторія смт Ярова 

 Сільський клуб смт Ярова, с. Олександрівка 

 Фельдшерські пункти с. Олександрівка 

 Пам'ятники  

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення та пошти 

 Автобусні зупинки 

 Місця загального користування 

смт Дробишеве, с. Дерилове 

 Територія смт Дробишеве, с. Дерилове 

 Кладовище 

 Будинок культури 
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 Продовження додатку 

 Фельдшерсько-акушерский  пункт  

 Пам'ятники  

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення  

 Місця загального користування 

 смт Зарічне, с. Торське 

 Кладовища  

 Пам'ятники  

 Торговельні ряди 

 Сквери смт Зарічне та с. Торське 

 Приватні житлові будинки одиноких осіб із числа ветеранів війни та інвалідів 

 Адміністративне приміщення  

 Місця загального користування 

 м. Лиман 

 Прибудинкова територія багатоквартирних будинків по місту 

 

Начальник відділу  
житлово-комунального господарства    Катерина УДОВИЧЕНКО 

 
Керуючий справами виконавчого комітету   Олександр ПОГОРЕЛОВ 
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    ЗАТВЕРДЖЕНО 
    Рішення виконавчого комітету  
     ___________ № _____ 

Перелік видів безоплатних суспільно корисних робіт для  порушників, на яких 
судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт 

 на 2022 рік 
 

1. На території сіл та селищ Лиманської МТГ 
1.1 Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, 
кладовищ, зон відпочинку і туризму, парків, скверів, дитячих майданчиків, територій, 
прилеглих до пам’ятників культури, зупинок міського транспорту.. 
1.2. Прибирання побутових відходів 
1.3. Прибирання автобусних зупинок. 
1.4. Прибирання снігу в зимовий період, посипання тротуарів при ожеледиці. 
1.5. Санітарна чистка лісу та лісосмуг, скверів, парків.  
1.6. Впорядкування місць меморіальних поховань 
 
2. На території міста Лиман 
2.1. Підмітання дворових територій прибудинкової території житлового фонду 

2.2. Очищення і підмітання бордюр від бруду прибудинкової території житлового 

фонду 

2.3. Очищення від снігу і посипання при ожеледиці в зимовий час прибудинкової 

території житлового фонду 

2.4. Благоустрій територій прибудинкової території житлового фонду, 

адміністративної будівлі КП «Лиманська СЄЗ» 

 

 

Начальник відділу  
житлово-комунального господарства    Катерина УДОВИЧЕНКО 

 
Керуючий справами виконавчого комітету   Олександр ПОГОРЕЛОВ 

 


