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від^Х грудня 2016 року
Про організацію робочих місць для
проведення громадських та інших
робіт
тимчасового
характеру
у
2017
році та затвердження видів
громадських
та
інших
робіт
тимчасового характеру на 2017 рік

Згідно зі ст.31 Закону України «Про зайнятість населення» щодо
забезпечення тимчасової зайнятості працездатних громадян у працездатному
віці, зареєстрованих у службі зайнятості як безробітних, відповідно до Порядку
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 175, з метою
запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення
тимчасовою роботою незайнятих громадян, передусім з числа зареєстрованих в
службі зайнятості, вирішення питань соціального розвитку міста та на
виконання п.7 делегованих повноважень ст.34 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, керуючись статтями 40, ч.б ст.59 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Організувати у 2017 році робочі місця для проведення громадських та
інших робіт тимчасового характеру, які мають суспільно корисну
спрямованість та сприяють соціальному розвитку м.Лозова, на комунальних
підприємствах: «Житлова управляюча компанія», «Еко-Сан» та в управлінні
праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської
області.
2. Затвердити перелік видів робіт для організації громадських та інших
робіт тимчасового характеру у 2017 році, які проводитимуться на території
міста (додається).
3. КП «Житлова управляюча компанія», КП «Еко-Сан» та управлінню
праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської
області визначити обсяги проведення громадських та інших робіт тимчасового
характеру з визначенням кількості робочих місць для їхнього проведення та
надати до Лозівського міськрайонного центру зайнятості.
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4. Визначити, що громадські та інші роботи тимчасового характеру
виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях.
5. Рекомендувати Лозівському міськрайонному центру зайнятості:
5.1. Забезпечити організацію проведення громадських та інших робіт
тимчасового характеру в обсягах, визначених територіальною Програмою
зайнятості на 2017 рік.
5.2. Здійснювати постійне інформування населення міста про
можливість участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
5.3. Забезпечити використання в повному обсязі коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття, передбачених на проведення громадських та інших робіт
тимчасового характеру.
6. Керівникам КП «Житлова управляюча компанія» (Фіндюкевич О.Г.),
КП «Еко-Сан» (Селезньову С.І.) та начальнику управління праці та соціального
захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (Кіпкало В.В.),
на яких проводитимуться громадські роботи, забезпечити::
6.1. Постійне інформування міськрайонного центру зайнятості про
додаткову потребу в робочій силі для виконання громадських та інших робіт
тимчасового характеру.
6.2. Своєчасну
виплату
заробітної
плати
громадянам,
які
прийматимуть участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
7. Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок
коштів місцевого бюджету та/або коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
8. Управлінню праці та соціального захисту населення Лозівської
міської ради Харківської області (Кіпкало В.В.) звернутися до Лозівського
міськрайонного центру зайнятості з клопотанням щодо фінансування
громадських робіт в управлінні за видом робіт “інформування населення
стосовно порядку отримання житлових субсидій” за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття”
9. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
від 23 грудня 2015 року № 703 «Про організацію робочих місць для проведення
громадських та інших робіт тимчасового характеру у 2016 році та затвердження
видів громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2016 рік».
10. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Жидкова О.М.

Міський голова
Іванченко, 2-37-46
Кіпкало,5-18-0

С.В.ЗЕЛЕНСЬКИИ
/9
~ М.Жидков
С. Степанова

Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від
грудня 2016 року №
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ПЕРЕЛІК
видів робіт, які можуть застосовуватися для організації громадських та
інших робіт тимчасового характеру у 2017 році
Промисловість:
- прибирання виробничих цехів;
- вантажно-розвантажувальні та складально-пакувальні роботи;
- виготовлення та ремонт тари;
- всі види допоміжних робіт.
Будівництво:
- роботи на будівництві при проведенні ремонту та реконструкції, в тому
числі на об’єктах комунальної форми власності, у сфері спортивної,
транспортної, медичної, туристичної і телекомунікаційної інфраструктури;
- благоустрій територій після закінчення будівництва;
- прибирання будівельного сміття та інші види підсобних робіт.
Транспорт і зв’язок:
- будівництво та ремонт шляхів, інші види дорожніх робіт;
- впорядкування придорожніх смуг, посадка та догляд насаджень вздовж
шляхів.
Житлово-комунальне господарство:
- впорядкування та благоустрій територій населених пунктів, зон
відпочинку і туризму, паркових зон, територій, прилеглих до пам’ятників
культури, архітектури та цвинтарів;
- впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів виконавчої влади;
- ремонт або реконструкція об’єктів соціальної сфери (дитячих
дошкільних закладів, шкіл, закладів культури і охорони здоров’я, будинківінтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих
оздоровчих таборів, шкіл-інтернатів, притулків для неповнолітніх тощо),
впорядкування прилеглих до них територій, наведення санітарного порядку на
прилеглих територіях;
- підсобні роботи при ремонті приватних житлових будинків одиноких
осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням органів
місцевого самоврядування в сільській місцевості;
- очищення та впорядкування берегів річок і водоймищ;
- збір, сортування, транспортування сміття та вторинної сировини;
- ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів;
- робота з документами;
- інші види робіт.
Побутове обслуговування населення:
надання побутових послуг одиноким особам з числа ветеранів
війни та інвалідів (прибирання квартир);

допомога особам похилого віку, інвалідам, одиноким та пристарілим
громадянам, насамперед з числа ветеранів війни, у веденні господарства
(доставка продуктів харчування, ліків, товарів побутового вжитку, обробка
присадибних ділянок, оформлення документів, прибирання, прання білизни,
прасування, миття вікон, догляд за дітьми та інші види робіт);
- вантажно-розвантажувальні роботи, інші види підсобних робіт.
Культура, мистецтво:
- ремонт закладів культури, пам’ятників історії та архітектури;
- підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури,
історії та культури;
- прибирання приміщень музеїв, впорядкування експозицій, їх художнє
оформлення;
- упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил, місць
поховання загиблих захисників Вітчизни та інших пам’яток культурної
спадщини;
- підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках;
- підсобні роботи з документацією в архівах;
- інші види підсобних робіт.
Охорона здоров’я, освіта та соціальний захист:
- догляд за особами похилого віку та інвалідами, одинокими та
пристарілими громадянами, хворими в закладах охорони здоров'я та
соціального захисту;
- допоміжні роботи у дитячих будинках та домах-інтернатах для людей
похилого віку;
- роботи при проведенні ремонту або реконструкції закладів охорони
здоров'я, дитячих закладів, шкіл, будинків-інтернатів (пансіонатів) для
громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, шкілінтернатів, притулків для неповнолітніх та інших закладів, впорядкування та
наведення санітарного порядку прилеглих до них територій;
- робота в дитячих оздоровчих таборах, санаторіях, будинках та базах
відпочинку;
- робота з документами;
- інші види підсобних робіт з обслуговування об'єктів соціальної сфери та
охорони здоров'я.
Інші гал у зі:
- інші види підсобних робіт з обслуговування об'єктів соціальної сфери та
охорони здоров'я, роботи з оформлення виборчих дільниць, підготовці та
проведенню виборів, виконання обов'язків члена виборчої комісії з оплатою
праці в комісії;
участь у соціологічних опитуваннях,
тимчасових масових
досліджуваннях та анкетуваннях населення;
- роботи з інформування населення щодо недопущення порушень
громадського порядку як суспільно корисні роботи;
- роботи з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- упорядкування бомбосховищ;

з
субсидій.

інформування

Керуюча справами
виконавчого комітету
міської ради
Іванченко, 2-37-46
Кіпкало,5-18-02
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