
ЛИМАНСЬКА

                                                                                                                  

  

   

 

 

 Про організацію       

громадських робіт у  20 
 

 

       З метою вирішення

розташовані на території

організації суспільно корисних

та додаткового стимулювання

безробітних та інших категорій

населення" № 5067-VI від

та інших робіт тимчасового

Міністрів України від 20 березня

Закону України "Про місцеве

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Організувати проведення

безробітних в Лиманському

зареєстровані на території

2. Затвердити: 

2.1. Перелік видів громадськ
екологічну користь  для Лиманської

2.2. Перелік роботодавців
додаток 2. 

3. Надати Лиманському

самостійно приймати рішення

робіт з підприємствами, установами

межах переліку видів громадських

екологічну користь для Лиманської

4. Рекомендувати Лиманському

4.1. Укладати договори

фінансування їх організації

4.2. Проводити роботу

роботи. 

 

 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

                                                                                  

м. Лиман 

 

2021 році 
 

 

вирішення питань соціального розвитку нас

території Лиманської об’єднаної територіальної

суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної

додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної

інших категорій осіб згідно зі ст. 31 Закону України

VI від 05.07.2012 р. зі змінами,  Порядку організації

робіт тимчасового характеру, затвердженого Постановою

України від 20 березня 2013 р. № 175, керуючись п п

Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий

Організувати проведення громадських робіт у 2021 році

Лиманському міському центрі зайнятості 

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади

видів громадських робіт, які мають економічну, соціальну

користь для Лиманської об’єднаної територіальної громади

роботодавців за участю яких планується організація

Лиманському міському центру зайнятості (

приймати рішення про  укладання договорів на проведення

підприємствами, установами, організаціями, які не зазначені

переліку видів громадських робіт, які мають економічну

користь для Лиманської об’єднаної територіальної громади

иманському міському центру зайнятості Єрьоменко

договори з роботодавцями про організацію громадських

організації. 

Проводити роботу щодо направлення безробітних, за їх згодою

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                  № ______              

розвитку населених пунктів, які 

територіальної громади, шляхом 

територіальної громади 

праці матеріальної підтримки 

Закону України "Про зайнятість 

Порядку організації громадських 

затвердженого Постановою Кабінету 

керуючись п.п. 7 п. б ч. 1 ст. 34 

виконавчий комітет міської 

році для зареєстрованих 

 у роботодавців, які 

територіальної громади. 

економічну, соціальну та 

територіальної громади, додаток 1. 

планується організація громадських робіт, 

зайнятості (Єрьоменко) право 

договорів на проведення громадських 

які не зазначені у додатку 2, в 

ь економічну, соціальну та 

територіальної громади. 

зайнятості (Єрьоменко) : 

організацію громадських робіт та  

безробітних за їх згодою, на громадські 



5.    Рекомендувати роботодавцям при проведенні громадських робіт: 

5.1. Передбачати обсяги громадських робіт у місцевому бюджеті на 2021 рік з 

підготовкою необхідної документації. 

5.2. Створити тимчасові робочі місця для проведення громадських робіт. 

5.3. Укладати строкові трудові договори з особами, що беруть участь у 

громадських роботах. 

5.4. Забезпечити техніку безпеки при проведенні громадських робіт. 

6. Фінансування організації громадських робіт здійснювати на умовах          

співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття.  

7.   Фінансовому управлінню (Пилипенко) забезпечити фінансування громадських 

робіт за рахунок коштів місцевого бюджету. 

8. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на директора 

Лиманського міського центру зайнятості (Єрьоменко). 

9. 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 ради 

_______________№ _______________ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 видів громадських робіт, які мають економічну,  

соціальну та екологічну користь 

 для Лиманської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

п/п Вид громадських робіт 

1 
Підсобні роботи по благоустрою та озелененню територій населених пунктів, 

цвинтарів, зон відпочинку і туризму. 

2 
Підсобні роботи по впорядкуванні місць поховання, меморіалів захисників 

Вітчизни, пам'ятників, пам'ятних місць. 

3 Підсобні роботи по впорядкуванню придорожніх смуг. 

4 Підсобні роботи по розчищенню снігових заметів. 

5 
Підсобні роботи по впорядкуванню територій населених пунктів з метою 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів 

виконавчої влади. 

6 Підсобні роботи по відбудові інфраструктури Донецької області 

7 
Підсобні роботи по обслуговуванню та відбудові  історико-архітектурних 

пам'яток. 

8 Підсобні роботи на будівництві та ремонті об'єктів соціальної сфери. 

9 Підсобні роботи по екологічному захисту навколишнього середовища. 

10 Підсобні роботи по залісненню земель. 

11 Роботи з документами в архівах та інших державних установах. 

12 Підсобні роботи в бібліотеках, відновлення бібліотечного фонду. 

13 
Інформування населення про субсидії, обробка та доставка інформаційних 

матеріалів. 

14 
Роботи із соціально вразливими верствами населення, інші роботи 

соціального напрямку. 

15 Догляд за громадянами та допоміжні роботи у закладах соціальної  сфери. 



16 Підсобні та допоміжні роботи у закладах освіти. 

17 
Надання послуг із супроводу,  догляду, обслуговування,  соціального 

патронажу осіб з інвалідністю та осіб похилого віку. 

18 

Проведення інформаційної роботи та соціальний супровід внутрішньо 

переміщених осіб, соціально вразливих верств населення, учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників АТО, учасників ООС, 

учасників війни та їх сімей. 

19 Профілактична  робота з населенням. 

20 Участь у виборах. 

 

ПІДГОТОВЛЕНО:  

Лиманським міським центром зайнятості    

 

 

 

Директор                                                                                                Т.А. Єрьоменко 

 

Керуючий справами                                                                              Р.О. Малий        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

_______________№ _______________ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

роботодавців за участю яких планується організація 

громадських робіт 

 

№ 

п/п 
Назва ПОУ 

1  Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

2  

 

Комунальне підприємство  «Лиманський «Зеленбуд»» 

 

3  

 

Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради 

 

4  
Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м.Лиман 

 

 

   

ПІДГОТОВЛЕНО:   

Лиманським міським центром зайнятості   

 

 

 

 

 

Директор  Т.А. Єрьоменко 

   
 

Керуючий справами 
  

Р.О. Малий        

   

 

 


