
  
  
 
 

 
БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
26.01.2016  № 4 
Про організацію громадських та інших 
робіт тимчасового характеру у 2016 році 
        

У зв’язку із введенням в дію з 01 січня 2013 року  Закону України             
“Про зайнятість населення” та з метою організації проведення  громадських та 
інших робіт тимчасового характеру, що мають корисну спрямованість, є видом 
суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які 
організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної 
підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на 
добровільних засадах,  відповідають потребам громадян району та сприяють їх 
соціальному розвитку, для забезпечення тимчасової зайнятості населення, 
передусім осіб, які виявили бажання працювати у вільний від основної роботи час, 
учнівської та студентської молоді, пенсіонерів та інвалідів, керуючись  Порядком 
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175, відповідно 
до статті 31 Закону України  “Про зайнятість населення”,  керуючись ст.. 34 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРИШІВ: 

 
 1. Визначити Бериславську міську раду, як роботодавця за участю якого 

планується організація оплачуваних громадських робіт. 
2. Затвердити перелік видів робіт та суму коштів в розмірі 33808-00 грн. 

передбачених бюджетом, що мають суспільно корисну спрямованість, 
відповідають потребам громади міста та сприяють їх соціальному розвитку, 
що додається. 

3. Рекомендувати Бериславській міській раді спрямувати кошти міського 
бюджету на співфінансування оплачуваних громадських робіт на 2016 рік в 
сумі 33808-00 грн. на оплату праці та нарахування на неї. 

4. Створити на 2016 рік 20 тимчасових робочих місць для участі у громадських 
роботах. 

5. Рекомендувати районному центру зайнятості направляти тимчасово 
незайнятих трудовою діяльністю громадян на оплачувані громадські 
роботи згідно клопотання міської ради.  

6. Відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового 
характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 
березня 2013 року №175 забезпечити організацію  громадських та інших 
робіт тимчасового характеру за участю районного центру зайнятості. 



7. Забезпечити у 2016 році з місцевого бюджету кошти на фінансування  
громадських та інших робіт тимчасового характеру пропорційно рівними 
частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття, про що повідомити районний центр зайнятості для 
координації подальшого спільного плану дій. 

8. Міському голові укласти угоди про співпрацю з районним центром 
зайнятості для проведення відповідним оплачуваних громадських робіт за 
направленням. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на бухгалтера фінансово-
економічного  відділу Рожкову К.В.  

 
 
 
Міський голова                                              О.М.Шаповалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету  

 
 

 П Е Р Е Л І К 
видів робіт , що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають  

потребам громади району та сприяють їх соціальному розвитку 
 
1. Проведення робіт з благоустрою населених пунктів. 
2. Обладнання дитячих, спортивних та інших майданчиків. 
3. Озеленення територій населеного пункту. 
4. Впорядкування кладовищ, зон відпочинку і туризму. 
5. Впорядкування місць меморіального поховання. 
6. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 
7. Ремонтні та будівельні роботи в закладах, які знаходяться в комунальній 
власності територіальної громади. 
8. Роботи по ремонту або відновленню вуличного освітлення. 
9. Роботи по ремонту дошкільних навчальних закладів міста.  
10. Інформування населення щодо недопущення порушень громадського 
порядку. 
11. Інші види робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


