
                                                

 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 

 

від ____________  2016 року                              №  

м. Знам`янка 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету 

 Знам’янської міської ради 

від 15 січня 2016 року     № 16 «Про 

перелік видів громадських робіт на 

підприємствах, організаціях та 

установах міста» 

 

 

Відповідно до статті 31 Закону України “Про зайнятість населення”, Порядку 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, статті 34 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою організації суспільно 

корисних робіт, які відповідають потребам територіальної громади, виконавчий комітет 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до переліку підприємств, за участю яких планується організація 

громадських робіт, затвердивши його в новій редакції  

2. Затвердити перелік підприємств, за участю яких планується організація 

громадських робіт. 

3. Керівнику КП « Знам`янський комбінат комунальних послуг» створити спеціальні 

додаткові тимчасові робочі місця, виходячи із ситуації, що склалася на 

конкретному підприємстві, для організації та проведення громадських робіт. 

4. Дозволити підприємствам даного рішення, проводити оплату громадських робіт за 

рахунок власних коштів з урахуванням діючих вимог відповідно до постанови 

КМУ № 175 від 20.03.2013 року.   

5. Міськрайонному центру зайнятості (директор Компанієць Л.В.) сприяти організації 

та проведенню громадських робіт відповідно до затвердженого переліку видів 

робіт та переліку підприємств. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. 

 

 

 

         Міський голова      С.Філіпенко 

 

 



              
 Затверджено: 

рішенням виконавчого комітету 

від   15   січня      2016 р. № 16 

 

Перелік підприємств (розпорядників коштів місцевих бюджетів ),  

за участю яких планується організація та проведення громадських робіт  

 управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради;  

 Знам’янське спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал»; 

 комунальне підприємство «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора 

№ 1»; 

 міський відділ культури та туризму; 

 територіальний центр соціального обслуговування населення (надання 

соціальних послуг); 

 управління соціального захисту населення 

 комунальне підприємство « Знам`янський комбінат комунальних 

 

 


