
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 17 січня 2023 року                                                                                     № 6 

смт Велика Димерка 

 

 

Про визначення переліку об’єктів 

та  видів робіт для виконання  

громадських робіт 
 

 

Розглянувши лист Броварського міськрайонного відділу Філії державної 

установи «Центр пробації» у місті Києві та Київській області Міністерства 

юстиції України про визначення об’єктів на території Великодимерської 

селищної територіальної громади, на яких засудженні до громадських робіт та 

порушники, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських 

робіт, будуть відбувати громадські роботи, відповідно до статті 56 

Кримінального Кодексу України, частини 1 статті 36 Кримінально-виконавчого 

кодексу України, статті 301, 3213 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Великодимерської  

селищної ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території смт Велика Димерка, а саме: 

-  територія селищних кладовищ (в урочищах «Лози», «Курган» та «Ланок»); 

-  територія парку в центрі селища; 

-  територія селищного стадіону; 

-  територія узбіччя центральних вулиць; 

- території дитячих майданчиків; 

-  територія озер Міхов, Попівка, Петров. 

2. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території Руднянського старостинського округу, а саме: 



-  територія сільського кладовища; 

-  територія Руднянського ліцею; 

-  територія узбіччя центральних вулиць. 

3. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території Жердівського старостинського округу, а саме: 

-  територія сільського кладовища; 

-  територія Тарасівського ліцею; 

-  територія узбіччя центральних вулиць. 

4. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території Шевченківського старостинського округу, а саме: 

-  територія сільського кладовища; 

-  територія Шевченківського ліцею; 

-  територія парку; 

-  територія узбіччя центральних вулиць. 

5. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території Бобрицького старостинського округу, а саме: 

-  територія сільського кладовища; 

-  територія Бобрицького ліцею; 

-  територія узбіччя центральних вулиць. 

6. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території Богданівського старостинського округу, а саме: 

-  територія сільського кладовища; 

-  територія Богданівського ліцею; 

-  територія селищного стадіону; 

- територія дитячих майданчиків; 

-  територія узбіччя центральних вулиць. 

7. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території Гоголівського старостинського округу, а саме: 

-  територія сільського кладовища; 

-  територія Гоголівського ліцею; 

-  територія узбіччя центральних вулиць. 

8. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території Плосківського старостинського округу, а саме: 

-  територія сільського кладовища; 

-  територія Плосківського ліцею; 

-  територія узбіччя центральних вулиць. 

9. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території Руднянського старостинського округу, а саме: 

-  територія сільського кладовища; 

-  територія Руднянського ліцею; 

-  територія дитячих майданчиків; 

-  територія узбіччя центральних вулиць. 

10. Визначити перелік об’єктів для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт на території Світильнянського старостинського округу, а саме: 

-  територія сільського кладовища; 



-  територія Світильнянського ліцею; 

-  територія дитячих майданчиків; 

- територія скверу; 

-  територія узбіччя центральних вулиць. 

11. Керівнику комунального підприємства «Великодимерське» здійснювати 

контроль за виконанням засудженими та правопорушниками визначених для них 

робіт та дотримання правил техніки безпеки. 

12. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради від 26 січня 2021 року № 8 «Про визначення 

об’єктів відбування громадських робіт». 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Губського М.І. 
 

 

 

 

 Селищний голова                         Анатолій  БОЧКАРЬОВ 

 

 


