
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__21.02.2018_____                                                                                            №____43 

м. Лиман 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 18.10.2017   

№ 335 «Про організацію 

громадських робіт у 2018 

році» 
  
 
 

З метою вирішення питань соціального розвитку населених пунктів, які 
розташовані на території Лиманської об’єднаної територіальної громади, шляхом 
організації суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади 
та додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 
безробітних та інших категорій осіб згідно зі ст. 31 Закону України "Про зайнятість 
населення" № 5067-VI від 05.07.2012 р. Зі змінами,  Порядку організації громадських 
та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175, керуючись п.п. 7 п. б ч. 1 ст. 34 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської 
ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до переліку видів громадських робіт, які мають 

економічну, соціальну та екологічну користь для Лиманської об’єднаної 

територіальної громади, додаток 1 до рішення міської ради від 18.10.2017  № 355 

«Про організацію громадських робіт у 2018 році», а саме доповнити його п. 12: 

- Підсобні роботи в центрах соціальної реабілітації дітей – інвалідів.    

2. Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь для Лиманської об’єднаної територіальної громади, 

додаток 1 до рішення міської ради від 18.10.2017  № 355 «Про організацію 

громадських робіт у 2018 році» в новій редакції (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Гамаюнову Ю.М. 

 

 

Міський голова              П.Ф. Цимідан 

 



 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
міської радивід18.10.2017 № 335 
(нова редакція) 
21.02.2018 № 43 

 
 

Перелік видів громадських робіт, які мають економічну, соціальну та екологічну 
користь для Лиманської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 
п/п 

Вид громадських робіт 

1 
Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, цвинтарів, зон 
відпочинку і туризму, придорожніх смуг. 

2 Впорядкування місць меморіального поховання. 

3 
Підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури, історії та 
культури. 

4 
Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади. 

5 
Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за хворими та 
допоміжні роботи в закладах охорони здоров’я, дитячих будинках та домах 
для людей похилого віку. 

6 Підсобні роботи в бібліотеках. 

7 Підсобні роботи в архівах. 

8 
Інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, а 
також технічну обробку та кур’єрську доставку матеріалів. 

9 

Інформування населення з числа внутрішньо переміщених осіб про порядок 
оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з 
тимчасово окупованої території України або району проведення 
антитерористичної операції. 

10 
Роботи пов’язані з оформленням та видачею довідки про взяття на облік 
особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або 
району проведення антитерористичної операції. 

11 

Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного 
патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних, надання 
допомоги сім'ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту тощо. 

12 Підсобні роботи в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
 
 

ПІДГОТОВЛЕНО:   

Лиманським міським центром зайнятості   
 
Директор  Т.А. Єрьоменко 
 
Керуючий справами                                                               

 

 
Р.О. Малий 



 


