
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
12.01.2022р.   смт.Ємільчине №4 
 
 
Про перелік об’єктів і видів робіт 
для відбування покарання і 
адміністративного стягнення у 
вигляді громадських робіт та 
суспільно корисних робіт 

 

 
 На виконання вимог пп..2 п. «а» ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  ч.1 ст.36 Кримінально-виконавчого кодексу України, ст.301 , 311 

та 1831 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет селищної 
ради 
 
ВИРІШИВ : 
 
1.Визначити Ємільчинську селищну раду установою для відбувати покарання і 
адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт та суспільно корисних робіт. 
 
2. Затвердити перелік об’єктів та види робіт, де засуджені особи будуть відбувати покарання 
у вигляді громадських робіт на території Ємільчинської селищної ради протягом 2022 року 
(додаток 1). 
 
3. Затвердити перелік об’єктів та види робіт, де правопорушники будуть відбувати 
адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт на території Ємільчинської 
селищної ради протягом 2022 року (додаток 2). 
 
4. Затвердити перелік об’єктів та види суспільно корисних робіт на території Ємільчинської 
селищної ради протягом 2022 року, оплату за які проводити за рахунок коштів, що 
направляються на оплату праці робітників з благоустрою (додаток 3 ). 
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету 
селищної ради Олександра БОНДАРЯ. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО 
Начальник Ємільчинського районного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» у 
Житомирській області 
 
П/п-к                                                   Т.Г.Шомко 
«______»______________________2022р. 

 ДОДАТОК 1 
до рішення виконавчого 
комітету Ємільчинської 
селищної ради 
12.01.2022р.     №4 

 
Перелік об’єктів та види робіт,  

де засуджені особи будуть відбувати покарання у вигляді громадських робіт на 
території Ємільчинської селищної ради протягом 2022 року 

 
№ 
пп 

Об’єкти Види робіт 

1 Ємільчинська селищна рада 
смт.Ємільчине, вул.Соборна, 18А 
смт.Ємільчине 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення  

2 Андрієвицький  старостинських 
округ 
с.Андрієвичі, вул.Орловщина, 
буд.№10 
с.Андрієвичі 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

3 Березниківський  старостинських 
округ 
с.Березники, вул.Городницька, 
буд.№2.1 
с.Березники, с.Адамове, с.Ситне, 
с.Сергіївка, с.Запруда 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

4 Великоцвілянський старостинський 
округ 
с.Велика Цвіля, вул.Шевченка, буд. 
№6 
с.Велика Цвіля, с.Болярка, с. Осова, 
с.Лісове, с.Рогівка, 
 с.Тайки, с.Ілляшівка, с.Старий 
Хмерин,  с.Просіка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

5 Великояблунецький  старостинських 
округ  
с.Великий Яблунець, 
вул.Центральна, буд.58 
с.Великий Яблунець, с.Малий 
Яблунець, с.Вірівка, с.Непізнаничі 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

6 Кулішівський  старостинських округ 
с.Куліші, вул.Шевченка, буд.№25 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 



с.Куліші,  с.Хутір-Мокляки,  
с.Красногірка, с.Нараївка 

кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

7 Малоглумчанський  старостинських 
округ 
с.Мала Глумча, вул.Шевченка, 
буд.№84 
с.Мала Глумча,  с.Паранине, 
с.Велика Глумча, с.Малоглумчанка, 
с.Лука 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

8 Миколаївський старостинський 
округ 
с.Миколаївка, вул.Шевченка, буд.43 
с.Миколаївка, с.Полоничеве, с.Рудня-
Миколаївська, с.Спаське, с.Омелуша, 
с.Осівка, 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

9 Підлубівський  старостинських 
округ  
с.Підлуби, вул.Шевченка, буд.№1 
с.Підлуби,  с.Нитине 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

10 Руденський старостинський округ 
смт.Ємільчине, вул.Соборна, 18А 
с.Руденька, с.Горбове, с.Здоровець,  
с.Льонівка,  с.Чміль 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

11 Руднє-Іванівський старостинськй 
округ 
с.Рудня-Іванівська, вул.Шевченка, 
буд.47 
с.Рудня-Іванівська, 
 с.Кочичине, с.Володимирівка, 
с.Дібрівка, с.Забаро-Давидівка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

12 Середівський  старостинських округ 
с.Середи, вул.Ємільчинська, буд.№3 
с.Середи, с.Садки, с.Покощеве, 
с.Медведеве,  с.Заровенка, 
 с.Серби, с.Вільшанка, с.Зосимівка, 
с.Нові Серби, с.Старі Серби 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

13 Симонівський  старостинських 
округ 
 с.Симони, вул.Незалежності, 
буд.№3 
с.Симони, с.Червоний Бір, с.Брідок 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 



робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

14 Степанівський  старостинських 
округ 
 с.Степанівка, вул.Рад, буд.№95 
с.Степанівка, с.Ганнівка, 
с.Королівка, с.Лебідь , 
с.Кривотин, с.Косяк, с.Малий 
Кривотин, с.Яменець, 
 с.Мокляки, с.Кам’яногірка,  
с.Аполлонівка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету 

 
Олександр БОНДАР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО 
Начальник Ємільчинського районного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» у 
Житомирській області 
 
 
П/п-к                                                   Т.Г.Шомко 
«______»______________________2022р. 

 ДОДАТОК 2 
до рішення виконавчого 
комітету Ємільчинської 
селищної ради 
12.01.2022р.     №4 

 
Перелік об’єктів та види робіт,  

де правопорушники будуть відбувати адміністративне стягнення у вигляді 
громадських робіт на території Ємільчинської селищної ради протягом 2022 року 

 
 
№ 
пп 

Об’єкти Види робіт 

1 Ємільчинська селищна рада 
смт.Ємільчине, вул.Соборна, 18А 
смт.Ємільчине 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення  

2 Андрієвицький  старостинських 
округ 
с.Андрієвичі, вул.Орловщина, 
буд.№10 
с.Андрієвичі 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

3 Березниківський  старостинських 
округ 
с.Березники, вул.Городницька, 
буд.№2.1 
с.Березники, с.Адамове, с.Ситне, 
с.Сергіївка, с.Запруда 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

4 Великоцвілянський старостинський 
округ 
с.Велика Цвіля, вул.Шевченка, буд. 
№6 
с.Велика Цвіля, с.Болярка, с. Осова, 
с.Лісове, с.Рогівка, 
 с.Тайки, с.Ілляшівка, с.Старий 
Хмерин,  с.Просіка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

5 Великояблунецький  старостинських 
округ  
с.Великий Яблунець, 
вул.Центральна, буд.58 
с.Великий Яблунець, с.Малий 
Яблунець, с.Вірівка, с.Непізнаничі 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 



6 Кулішівський  старостинських округ 
с.Куліші, вул.Шевченка, буд.№25 
с.Куліші,  с.Хутір-Мокляки,  
с.Красногірка, с.Нараївка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

7 Малоглумчанський  старостинських 
округ 
с.Мала Глумча, вул.Шевченка, 
буд.№84 
с.Мала Глумча,  с.Паранине, 
с.Велика Глумча, с.Малоглумчанка, 
с.Лука 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

8 Миколаївський старостинський 
округ 
с.Миколаївка, вул.Шевченка, буд.43 
с.Миколаївка, с.Полоничеве, с.Рудня-
Миколаївська, с.Спаське, с.Омелуша, 
с.Осівка, 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

9 Підлубівський  старостинських 
округ  
с.Підлуби, вул.Шевченка, буд.№1 
с.Підлуби,  с.Нитине 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

10 Руденський старостинський округ 
смт.Ємільчине, вул.Соборна, 18А 
с.Руденька, с.Горбове, с.Здоровець,  
с.Льонівка,  с.Чміль 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

11 Руднє-Іванівський старостинськй 
округ 
с.Рудня-Іванівська, вул.Шевченка, 
буд.47 
с.Рудня-Іванівська, 
 с.Кочичине, с.Володимирівка, 
с.Дібрівка, с.Забаро-Давидівка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

12 Середівський  старостинських округ 
с.Середи, вул.Ємільчинська, буд.№3 
с.Середи, с.Садки, с.Покощеве, 
с.Медведеве,  с.Заровенка, 
 с.Серби, с.Вільшанка, с.Зосимівка, 
с.Нові Серби, с.Старі Серби 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

13 Симонівський  старостинських 
округ 
 с.Симони, вул.Незалежності, 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 



буд.№3 
с.Симони, с.Червоний Бір, с.Брідок 

господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

14 Степанівський  старостинських 
округ 
 с.Степанівка, вул.Рад, буд.№95 
с.Степанівка, с.Ганнівка, 
с.Королівка, с.Лебідь , 
с.Кривотин, с.Косяк, с.Малий 
Кривотин, с.Яменець, 
 с.Мокляки, с.Кам’яногірка,  
с.Аполлонівка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету 

 
Олександр БОНДАР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО 
Начальник Ємільчинського районного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» у 
Житомирській області 
 
 
П/п-к                                                   Т.Г.Шомко 
«______»______________________2022р. 

 ДОДАТОК  3 
до рішення виконавчого 
комітету Ємільчинської 
селищної ради 
12.01.2022р.     №4 

 
Перелік  

об’єктів та види суспільно корисних робіт на території Ємільчинської селищної ради 
протягом 2022 року, оплата за які проводиться за рахунок коштів, що направляються 

на оплату праці робітників з благоустрою 
 
№ 
пп 

Об’єкти Види робіт 

1 Ємільчинська селищна рада 
смт.Ємільчине, вул.Соборна, 18А 
смт.Ємільчине 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення  

2 Андрієвицький  старостинських 
округ 
с.Андрієвичі, вул.Орловщина, 
буд.№10 
с.Андрієвичі 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

3 Березниківський  старостинських 
округ 
с.Березники, вул.Городницька, 
буд.№2.1 
с.Березники, с.Адамове, с.Ситне, 
с.Сергіївка, с.Запруда 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

4 Великоцвілянський старостинський 
округ 
с.Велика Цвіля, вул.Шевченка, буд. 
№6 
с.Велика Цвіля, с.Болярка, с. Осова, 
с.Лісове, с.Рогівка, 
 с.Тайки, с.Ілляшівка, с.Старий 
Хмерин,  с.Просіка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

5 Великояблунецький  старостинських 
округ  
с.Великий Яблунець, 
вул.Центральна, буд.58 
с.Великий Яблунець, с.Малий 
Яблунець, с.Вірівка, с.Непізнаничі 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 



6 Кулішівський  старостинських округ 
с.Куліші, вул.Шевченка, буд.№25 
с.Куліші,  с.Хутір-Мокляки,  
с.Красногірка, с.Нараївка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

7 Малоглумчанський  старостинських 
округ 
с.Мала Глумча, вул.Шевченка, 
буд.№84 
с.Мала Глумча,  с.Паранине, 
с.Велика Глумча, с.Малоглумчанка, 
с.Лука 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

8 Миколаївський старостинський 
округ 
с.Миколаївка, вул.Шевченка, буд.43 
с.Миколаївка, с.Полоничеве, с.Рудня-
Миколаївська, с.Спаське, с.Омелуша, 
с.Осівка, 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

9 Підлубівський  старостинських 
округ  
с.Підлуби, вул.Шевченка, буд.№1 
с.Підлуби,  с.Нитине 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

10 Руденський старостинський округ 
смт.Ємільчине, вул.Соборна, 18А 
с.Руденька, с.Горбове, с.Здоровець,  
с.Льонівка,  с.Чміль 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

11 Руднє-Іванівський старостинськй 
округ 
с.Рудня-Іванівська, вул.Шевченка, 
буд.47 
с.Рудня-Іванівська, 
 с.Кочичине, с.Володимирівка, 
с.Дібрівка, с.Забаро-Давидівка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

12 Середівський  старостинських округ 
с.Середи, вул.Ємільчинська, буд.№3 
с.Середи, с.Садки, с.Покощеве, 
с.Медведеве,  с.Заровенка, 
 с.Серби, с.Вільшанка, с.Зосимівка, 
с.Нові Серби, с.Старі Серби 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

13 Симонівський  старостинських 
округ 
 с.Симони, вул.Незалежності, 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 



буд.№3 
с.Симони, с.Червоний Бір, с.Брідок 

господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

14 Степанівський  старостинських 
округ 
 с.Степанівка, вул.Рад, буд.№95 
с.Степанівка, с.Ганнівка, 
с.Королівка, с.Лебідь , 
с.Кривотин, с.Косяк, с.Малий 
Кривотин, с.Яменець, 
 с.Мокляки, с.Кам’яногірка,  
с.Аполлонівка 

Роботи по благоустрою та прибиранню вулиць, 
парків, скверів, набережних, пам’ятників, 
кладовищ, надання допомоги у веденні 
господарства пенсіонерам, інвалідам та одиноким 
особам похилого віку, проведення господарських 
робіт на об’єктах адміністративного та соціально-
культурного призначення 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету 

 
Олександр БОНДАР 

 
 
 
 
 




