
"ПОГОДЖЕНО"                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Кропивницького РВ №2 філії            Рішення виконавчого комітету 

Державної установи  Дмитрівської
«Центр пробації»                          сільської ради     

 в Кіровоградській області                                    20 січня  2022 року                      

 майор внутрішньої служби                                  № 2

________Марина МАРУЛА                    

П Е Р Е Л І К
об’єктів  та видів робіт, на яких будуть відбувати кримінальне покарання у 

вигляді громадських робіт засуджені,  відповідно до вироків  суду, 
на території Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області в 2022 році 

№ 

п/п
Населений 

пункт
Об’єкти Вид роботи

1. с.Дмитрівка
с. Гостинне
с. Веселий 

Кут
с.Плоске

с. Макариха
с. 

Новопокровка
с.Цибулеве
с. Іванківці
с. Юхимове
с.Заломи

Дороги, тротуари, узбіччя 
доріг, автобусні зупинки, 
парки, сквери, мости, 
несанкціоновані 
сміттєзвалища

Прибирання території,
знищення бур’янів,
фарбування, розчищення від 

снігу територій, білення, 
стрижка кущів, косіння 
трави, обрізання гілок, 
озеленення, вивіз сміття з 
несанкціонованих 

сміттєзвалищ, ремонт 
поривів водопроводу 

2. с.Дмитрівка
с. Гостинне
с. Веселий 

Кут
с.Плоске

с. Макариха
с. 

Новопокровка
с.Цибулеве
с. Іванківці
с. Юхимове
с.Заломи

Земельні ділянки під 

об’єктами комунальної 
власності

Прибирання території,
знищення бур’янів, косіння 
трави, фарбування,  білення
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3. с.Дмитрівка
с. Гостинне
с. Веселий 

Кут
с.Плоске

с. Макариха
с. 

Новопокровка
с.Цибулеве
с. Іванківці
с. Юхимове
с.Заломи

Кладовища, пам’ятники, 
обеліски та інші місця 
поховань загиблих 

захисників Вітчизни

Впорядкування, 
прибирання, фарбування, 
білення, розчищення від 

снігу, знищення бур’янів, 
стрижка кущів, косіння 
трави, обрізання гілок, 
озеленення, допомога в 
здійсненні поховання

4. с.Дмитрівка
с. Гостинне
с. Веселий 

Кут
с.Плоске

с. Макариха
с. 

Новопокровка
с.Цибулеве
с. Іванківці
с. Юхимове
с.Заломи

Об’єкти, будівлі 
комунальної власності

Ремонт будівель, 
комунікацій, вантажно-
розважувальні роботи

5. с.Дмитрівка
с. Гостинне
с. Веселий 

Кут
с.Плоске

с. Макариха
с. 

Новопокровка
с.Цибулеве
с. Іванківці
с. Юхимове
с.Заломи

Територія сільської ради Роботи щодо ліквідації
наслідків або запобігання 
надзвичайних ситуацій, 
сільськогосподарські роботи

6. с.Дмитрівка
с. Гостинне
с. Веселий 

Кут
с.Плоске

с. Макариха
с. 

Новопокровка
с.Цибулеве

Дмитрівська амбулаторія 
загальної практики - 

сімейної медицини, 
Цибулівська амбулаторія 
загальної практики - 

сімейної медицини, 
фельдшерсько-акушерські 
пункти

Прибирання території,
знищення бур’янів,
фарбування, розчищення від 

снігу, білення, стрижка 
кущів, косіння трави, 
обрізання гілок, озеленення
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с. Іванківці
с. Юхимове
с.Заломи

____________________________

                                    


