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Перелік об’єктів та видів суспільно-корисних робіт 

для осіб  засуджених до покарання у вигляді громадських робіт на 2022 рік 

 

Об’єкти роботи на території Тупичівської сільської територіальної громади: 

           - вулиці сіл  Бурівка, Безиків, Великий Листвен, Тупичів, Тополівка, Вихвостів, 
Розвинівка, Івашківка, Довге, 1 Травня, Куликівка; 

           - кладовища  сіл Бурівка, Безиків, Великий Листвен, Тупичів, Тополівка, 

Вихвостів, Розвинівка, Івашківка, Довге, 1 Травня, Куликівка; 

           - паркові зони сіл Бурівка, Безиків, Великий Листвен, Тупичів, Тополівка, 

Вихвостів, Розвинівка, Івашківка, Довге, 1 Травня, Куликівка; 

           - об’єкти соцкультпобуту / ФАПи, школи, дитсадки, підлітковий клуб, Будинки 

культури/; 
           - сміттєзвалища у селах  Бурівка, Безиків, Великий Листвен, Тупичів, Тополівка, 
Вихвостів, Розвинівка, Івашківка, Довге, 1 Травня, Куликівка; 

           - пам’ятники, обеліски, братські могили 

 

Види робіт : 
 - упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил  та інших поховань загиблих 
захисників Вітчизни, утримання в належному стані кладовищ; 
- Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, зон 
відпочинку і туризму; 
- Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у населених пунктах; 
- Роботи з відновлення та догляду пам’яток історії, природи, культури; 
- Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників 
уздовж доріг; 
- Відновлення та благоустрій водойм, русел річок; 
- Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: шкіл, дитячих 
дошкільних та позашкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і 
охорони здоров’я, будинку для громадян  похилого віку та інших об’єктів соціальної 
сфери; 
- Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів 
війни, інвалідів,  учасників АТО; 

- Роботи, пов’язані з ремонтом вулично – дорожньої мережі; 
- Заготівля продуктів харчування для навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, 
будинку для людей похилого віку; 
- Робота з відновлення та впорядкування бібліотечного фонду в закладах сільської ради; 
-Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації надзвичайних ситуацій; 
- Виконання організаційних робіт, пов’язаних з підготовкою та проведенням святкових 
заходів. 
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