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Про організацію оплачуваних
громадських робіт та інших
робіт тимчасового характеру
у Городоцькому районі
на 2019 рік

Відповідно до статті 6, пункту 3 статті 24, статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість
населення», постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №
175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру», Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,
враховуючи Програму зайнятості населення

Городоцького району на 2018-

2020 роки, що затверджена рішенням сесії Городоцької районної ради від №462
від 20 квітня 2018 року та з метою додаткового стимулювання мотивації до
праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, додаткової
соціальної підтримки та вирішення територіальними громадами важливих для
них завдань з організації громадських робіт, які мають суспільно корисну
спрямованість та відповідають потребам громади:
1.

Затвердити перелік органів місцевого самоврядування, на територ

яких можливе проведення громадських робіт у 2019 році, Згідно з додатком 1.

2. Затвердити перелік видів громадських робіт, що мають суспільно
корисну спрямованість, відповідають потребам Городоцького району, сприяють
його

соціальному

розвитку,

надають

можливість

тимчасового

працевлаштування безробітних осіб та/або працівників, які втратили частину
заробітної плати, та які можуть застосовуватись під час організації та
проведення оплачуваних громадських робіт у 2019 році за рахунок коштів
районного

та

місцевих

бюджетів

та/або

Фонду

загальнообов’язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття, згідно з додатком
2.
3. Юридичному відділу апарату районної державної адміністрації подати
розпорядження на реєстрацію у Головне територіальне управління юстиції у
Львівській області.
4. Відділу діловодства та документообігу апарату районної державної
адміністрації забезпечити офіційне опублікування розпорядження.
5. Дане розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Стахіва П.С.

Голова районної
державної адміністрації

В.Ременяк

Додаток 1
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від О ілю т кт ьо 2019 року № 3 /

ПЕРЕЛІК
органів місцевого самоврядування, на територіях яких можливе
проведення громадських робіт у 2019 році

№п/п
1
- '2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Назва органу місцевого самоврядування
Городоцька міська рада
Комарнівська міська рада
Великолюбінська об’єднана територіальна громада
Керницька сільська рада
Братковицька сільська рада
Мшанська сільська рада
Суховільська сільська рада
Родатицька сільська рада
Добрянська сільська рада
Долинянська сільська рада
Новосільська сільська рада

*

М.Несімко

Додаток 2
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
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ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість,
відповідають: потребам Городоцького району, сприяють його соціальному
розвитку, надають можливість тимчасового працевлаштування
безробітних осіб та перелік робіт, які можуть застосовуватись під час
організації та проведення оплачуваних громадських робіт за рахунок
коштів місцевого бюджету у 2019 році та Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття:

1.

Підсобні роботи з благоустрою та озеленення території населених

пунктів, кладовищ, зон відпочинку і туризму;

2.

Підсобні роботи

з

впорядкування

природних джерел

та

водойм,

культових споруд, придорожніх смуг;

3.

Підсобні роботи

з відновлення та догляду заповідників, пам’яток

архітектури, історії та культури, меморіальних та пам’ятних місць, зокрема
упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць
поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному етані
цвинтарів, особливо у сільській місцевості;

4.

Підсобні роботи із заліснення земель;

5.

Підсобні роботи з екологічного захисту навколишнього середовища;

Продовження додатка 1

6.

Підсобні роботи для ліквідації снігових заметів;

7.

Підсобні роботи для ліквідації стихійних сміттєзвалищ;

8.

Підсобні роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом

об’єктів

соціальної сфери (дитячих дошкільних та навчальних закладів, спортивних
закладів,

закладів

культури

і

охорони

здоров’я,

будинків-інтернатів

(пансіонатів для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей, Дитячих
оздоровчих таборів);

9.

Виконання підсобних робіт соціального спрямування у громадських

організаціях та благодійних фондах;

10.

Підсобні роботи на будівництві шляхів, водопровідних, каналізаційних,

газових, залізничних та інших транспортних споруд;

11.

Підсобні роботи на ремонті доріг місцевого значення, що проводяться за

кошти місцевого бюджету;

12.

Підсобні роботи під час догляду за особами похилого віку та особами з

інвалідністю, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я та
допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку;

13.

Підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових

будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та бсіб з інвалідністю, що
проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування;

14.

Здійснення

інформаційно-роз’яснювальної

роботи

серед

населення

району, що має суспільно корисну спрямованість, відповідає потребам
адміністративно-територіальної одиниці та сприяє її соціальному розвитку;

15.

Забезпечення безпеки дітей під час переходу авто доріг в місцях

розташування дошкільних закладів та шкіл;

16.

Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та

робота з документацією;

17.

Надання правової допомоги населенню з питань зайнятості, трудового

права, започаткування власної справи та отримання допомог та дотацій від
держави на розвиток бізнесу, у тому числі учасникам антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил, їх сім’ям, сім’ям загиблих, внутрішньопереміщеним особам;

18.

Соціальний супровід учасників антитерористичної операції та операції

об’єднаних сил, які отримали поранення під час проведення антитерористично'
операції та операції об’єднаних сил, а також членів родин загиблих;

19.

Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціальне

медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатни:
надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасникам
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та зазнали негативної
впливу внаслідок збройного конфлікту.

Начальник юридичного
відділу райдержадміністрації

М.Несімко
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