УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від ______________ 2018 р.

м. Шепетівка

№ ____

Про затвердження переліку видів
громадських робіт та переліку
роботодавців, за участю яких планується
організація громадських робіт на 2018
рік

Згідно з вимогою статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», постанови
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. №175 «Про затвердження Порядку
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», керуючись ст.34 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Програмою зайнятості населення м.
Шепетівки на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням ХХХVIII сесії міської ради VIІ
скликання від 05 квітня 2018 р.№ 7, з метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних
громадян та одночасного вирішення питань соціального розвитку міста, виконавчий комітет
Шепетівської міської ради ВИРІШИВ:
Затвердити :
1.1. Перелік видів громадських робіт на 2018 рік (додаток 1)
1.2. Перелік роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт на
2018 рік (додаток 2)
2. Доручити фінансовому управлінню при формуванні проекту бюджету на 2018 рік
передбачити кошти для організації та проведення громадських робіт, які передбачені
«Програмою зайнятості населення м.Шепетівки на 2018-2022 роки»
3. Підприємствам міста Шепетівки забезпечити організацію проведення громадських
робіт відповідно до вимог чинного законодавства України та створити тимчасові
робочі місця для проведення громадських робіт відповідно до видів, затверджених
цим рішенням.
4. Рекомендувати Шепетівському міськрайонному центру зайнятості провести роботу по
направленню безробітних громадян на громадські роботи, а також неповнолітніх осіб,
учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови Вихівського В.Б.
Міський голова

М.І .Полодюк

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Шепетівської міської ради №
від „__”______________2018року

ПЕРЕЛІК

видів громадських робіт на 2018 рік
№
п/п
1 Благоустрій
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Види громадських робіт

та озеленення території міста, підприємств, організацій, придорожніх смуг,
впорядкування кладовищ, зон відпочинку і туризму.
Благоустрій, озеленення території, поточний ремонт та підсобні роботи по поточному ремонту
закладів соціальної сфери, виробничих приміщень, навчальних закладів, закладів культури та
охорони здоров’я (дитячих оздоровчих таборів, дитячих дошкільних закладів, спортивних
майданчиків).
Впорядкування територій з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха,
складних погодних умов, що не пов’язані з ризиком для життя визнаними такими у
встановленому порядку.
Інформування населення про надання житлових субсидій: робота з документацією,
розповсюдження інформаційних матеріалів, технічна обробка, кур’єрська доставка матеріалів.
Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни,
інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого самоврядування .
Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за хворими в закладах охорони
здоров’я.
Впорядкування місць меморіального поховання, пам'ятників, братських могил та інших місць
поховання загиблих захисників Вітчизни.
Підсобні роботи на ремонті культових споруд, пам’яток архітектури,історії та культури.
Роботи з відновлення заповідників, пам’ятників архітектури, історії та культури .
Підсобні роботи в музеях та прилеглих територій музеїв, підсобні роботи з відновлення
бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи з документацією в архівах, роботи у військкоматах з
документацією (нумерування, складання внутрішнього опису справ, підшивання або оправлення
справ, оформлення обкладинок справ, складання засвідчуваного опису справи,тощо).
Підсобні роботи, пов’язані з ремонтом тепло- та водопостачання, вулично-дорожньої мережі на
території міста .
Меліоративні роботи, що проводяться на території міста.
Роботи, пов’язані з очищенням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок.
Прибирання виробничих та службових приміщень, прибирання будівельного сміття.

15 Підсобні роботи.
16 Вантажно-розвантажувальні роботи.
Посадка і догляд за лісовими культурами, вирощування сіянців в лісових розсадниках, очищення
17 та прополка лісових розсадників, посадка саджанців та догляд за ними, виконання робіт по
заготівлі насіння жолудя, шишок, березового соку,хвойної лапки та інше,транспортування
саджанців та інших виробів та матеріалів.

18 Робота з документацією.
19 Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з
інвалідністю.

20 Догляд за насадженнями, квітами, дорогами.

21 Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів.
22 Підготовчі документи по оформленню документів для призначення пенсій та субсидій(підсобні

роботи по заклеюванню конвертів, підсобні роботи з підготовки відправки листів поштою,
підсобні роботи по обробці та сортуванню пошти, кур’єрська доставка листів
адресатами,розклеювання інформаційних об’яв).

23 Допомога у проведенні анкетування населення та соціологічних опитувань.
24 Роботи по посадці, вирощуванні, догляду та заготівлі рослин. Догляд за сільськогосподарськими
культурами, збирання врожаю, просушка та переробка сільськогосподарської продукції,
сортування та закладка її на зимове зберігання,транспортування сільськогосподарської
продукції. Вирощування та заготівля лікарських рослин, ягід.
25 Сортування пошти(листів,газет), доставка пошти, телеграм.
26 Охорона громадського порядку та інформування громади про роботу міліції.

27 Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту

28 Інші доступні види трудової діяльності, що не пов'язані з ризиком для життя, які відповідають
потребам міста, мають суспільно корисну спрямованість та сприяють їх соціальному розвитку.

Заступник директора Шепетівського МРЦЗ

Т.Л. Каштан

Керуючий справами міськвиконкому

В.І. Рачук

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Шепетівської міської ради №
від „__”______________2018року

ПЕРЕЛІК
роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт
на 2018 рік
1.КП «Шепетівське РЕП»
2.КУ «Шепетівський парк культури і відпочинку»
3.Шепетівська міськрайонна організація ТОВ Червоного Хреста, Хмельницької обласної
організації ТОВ Червоного хреста
4.Філія «Шепетівська ДЕД» ДП "Хмельницький облавтодор"
5.Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Шепетівської
міської ради
6. ПП "Управлінська компанія "Управдом"
7. ПП "Управлінська компанія "Житлофонд"
8. ДП "Шепетівський лісгосп"
9. Дошкільні навчальні заклади міста
10.Комунальний
заклад
культури
«Обласний
літературно-меморіальний
музей
М.О.Островського»
11.Вузлова лікарня ст. Шепетівка ПЗЗ
12.Шепетівський міський будинок культури
13.Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства

Заступник директора Шепетівського МРЦЗ

Т.Л. Каштан

Керуючий справами міськвиконкому

В.І. Рачук

Готувала:
Провідний фахівець
з питань зайнятості
Шепетівського МРЦЗ

Л. Савочкіна

Завізовано:
Заступник директора
Шепетівського МРЦЗ

Т. Каштан

Перший заступник міського голови

В. Вихівський

Начальник юридичного відділу

Г. Бабась

Начальник Управління праці
та соціального захисту населення

С. Білас

Начальник фінансового управління

В. Дрищ

Начальник Управління економічного розвитку

О. Гринь

Керуючий справами виконкому

В. Рачук

