
            

Україна 
Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
Рішення 

 

від   грудня 2015 р.       №  

м. Знам’янка 
 

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. Затвердити перелік видів громадських робіт на підприємствах, організаціях та 

установах міста за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття, згідно з додатком 1.  

2. Затвердити перелік підприємств, за участю яких планується організація громадських 

робіт, згідно з додатком 2. 

3. Керівникам підприємств створити спеціальні додаткові тимчасові робочі місця, 

виходячи із ситуації, що склалася на конкретному підприємстві, для організації та 

проведення громадських робіт. 

4. Управлінню МА та ЖКГ (нач.Лаптєва Л.О.),  управлінню соціального захисту 

населення (нач.Волошина А.М.), міському відділу культури та туризму (нач.Бабаєва 

С.М.),  територіальному центру соціального обслуговування населення (надання 

соціальних послуг) (нач.Костікова Т.М.) фінансувати громадські роботи за рахунок 

коштів міського бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття в межах кошторисних 

призначень на 2016 рік, передбачених міською програмою «Про зайнятість населення 

м. Знам’янка Кіровоградської області на період до 2017 року» відповідно до постанови 

КМУ № 175 від 20.03.2013 року. 

5. Дозволити підприємствам, визначеним у додатку 2 даного рішення проводити оплату 

громадських робіт за рахунок власних коштів з урахуванням діючих вимог відповідно 

до постанови КМУ № 175 від 20.03.2013 року.   

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

проведенню громадських робіт відповідно до затвердженого переліку видів робіт та 

переліку підприємств. 

7. Визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2016 року, рішення виконавчого комітету 

міської ради від ______ року №___ «Про перелік видів громадських робіт на 

підприємствах, організаціях та установах міста». 

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

питань діяльності виконавчих органів _________________. 

 

        Міський голова    С.Філіпенко  

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від     грудня 2015 р. № 

 

 

 
 Перелік видів громадських робіт, 

фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів,  

та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття 

 

 

 

       благоустрій та озеленення територій населених пунктів, благоустрій територій  

підприємств, установ та організацій, об'єктів соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг; 

        впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов, визнаних такими 

в установленому порядку; 

        впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних 

місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території населеного 

пункту; 

       роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибиранню прибудинкових 

територій та тротуарів, пішохідних доріжок, парків, скверів; 

       літнє та зимове прибирання та утримання територій міста, тротуарів, 

пішохідних доріжок, газонів, прилеглих територій до пам’ятників та меморіалів; 

 інші види суспільно-корисних робіт. 

 Надання соціальних послуг вдома особам похилого віку, інвалідам, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, а саме: 

 ведення домашнього господарства (прибирання приміщення, допомога у 

приготуванні їжі, доставка води, розчистка снігу, занесення вугілля, дров, 

винесення  сміття, прибирання прибудинкової території, рубка дров, косіння 

трави); 

 придбання і доставка продовольчих, промислових та господарчих товарів, 

медикаментів та інше. 

 надання допомоги в обробітку присадибної ділянки, проведенні 

сільськогосподарських робіт; 

 надання послуг з виконання ремонтних робіт (допомога в ремонті житлових 

приміщень фарбування та побілка). 

 

 

 

 

 

                            Секретар виконкому      

 

 

 

 

 

 

 

 



   Додаток 2 

         до рішення виконавчого комітету 

                        від     грудня 2015 р. №  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

   Секретар виконкому       

 


