
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

 

від 29.01.2019 р. № 5 

м. Кам’янка 

 

Про організацію громадських  

робіт у 2019 році 

 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 31 Закону України „Про зайнятість населення”, Порядку 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого 

постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, з метою подальшого розвитку 

громадських робіт як одного із важливих напрямів у системі державних 

гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення та одночасного 

вирішення питань соціального розвитку: 

 

виконком міської ради  –  в и р і ш и в : 

 

1. За попереднім погодженням з роботодавцями, затвердити перелік 

роботодавців та видів громадських робіт, які будуть 

організовуватись та проводитись у 2019 році за кошти: 

– місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок 

безробіття (додаток 1); 

2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок 

безробіття, та інших не заборонених законодавством джерел. У разі 

залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт 

фінансування організації таких робіт здійснювати пропорційно 

рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 
 

Міський голова                      В.І.Тірон 

 



Додаток 1   

                                                                                          до рішення 

виконавчого комітету                                                                                          

                                                               від 29.01.2019 року  № 5 

 

Перелік роботодавців та видів громадських робіт, які будуть проводитись у 

2019  році за кошти місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття 

 

Назва підприємства,  установи, 

організації 

Види громадських робіт 

Робоча група з благоустрою 

міста Кам’янської міської ради 

 

упорядження меморіалів, пам’ятників, 

територій навколо них, братських могил 

та інших місць поховання загиблих 

захисників Вітчизни; 

утримання у належному стані цвинтарів; 

благоустрій та озеленення територій 

населених пунктів (зокрема, територій 

дошкільних навчальних закладів та 

загальноосвітніх шкіл, спортивних 

майданчиків, стадіонів, зон відпочинку 

та туризму, закладів культури, охорони 

здоров’я), прибирання снігу; 

упорядкування придорожніх смуг; 

будівництво, реконструкція, ремонт та 

утримання автомобільних доріг; 

впорядкування територій населених 

пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних 

рішенням органів місцевого 

самоврядування 

Робоча група з благоустрою 

міста Кам’янської міської ради 

 

екологічний захист навколишнього 

середовища 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                     Ю.І.Щербак 
 


