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Про організацію  
громадських  
робіт  у  2015 р о ц і 20/ір. за №.

Керівник органу 
державної реєстрації

Відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», п. 7,8 
Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 
року №175, та на виконання Програми зайнятості населення Ніжинського 
району, з метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 
безробітних громадян, інших категорій осіб, для вирішення питань, які 
відповідають потребам територіальних громад та сприяють економічному і 
соціальному розвитку:

1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають економічну, 
соціальну та екологічну користь для громади району (додається ).

2. Виконавчим комітетам селищної та сільських рад:
2.1. Прийняти рішення щодо організації громадських робіт у 2015 році 

на підпорядкованих територіях, визначити їх види та роботодавців, за участю 
яких планується їх організація.

2.2. Забезпечити фінансування громадських робіт пропорційно рівними 
частинами за рахунок коштів, передбачених на їх організацію у місцевих 
бюджетах та Фонді загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття у разі залучення до таких робіт 
зареєстрованих безробітних та (або) працівників, які втратили частину



заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків 
передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із 
зупиненням (скороченням) виробництва.

2.3. Проінформувати Ніжинський міськрайонний центр зайнятості та 
роботодавців про прийняте рішення і обсяги фінансування, які передбачені у 
2015 році для організації громадських робіт.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної аДміністрації Батрака С.А.
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Голова район ної
держ авної адміністрації^: *  І.В.Смаль



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації
19 грудня 2014 року № 291
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Керівник орга 
державної ре
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ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт, що мають економічну, соціальну та екологічну

користь та відповідають потребам громади району на 2015 рік

1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших 
місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані 
цвинтарів у сільській місцевості.

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів 
соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та 
снігових заметів в населених пунктах.

3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, 
вирубка чагарників вздовж доріг.

4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел
річок.

5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку 
відповідно до діючого законодавства.

6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, 
історії та культури, заповідників.

7. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: шкіл, 
інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів 
культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих таборів, будинків-інтернатів 
(пансіонатів) для громадян похилого віку, притулків для неповнолітніх та 
інших об’єктів соціальної сфери.

8. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, за 
хворими у закладах охорони здоров’я тощо, допомога їм.



9. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких 
осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями місцевих 
органів влади.

10. Супровід інвалідів по зору в місця, відвідування яких необхідні їм 
для повноцінного життя.

11. Роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів теплопостачання та 
водопостачання, вулично-дорожньої мережі, пов’язані з підготовкою 
житлового фонду до опалювального періоду.

12. Робота з інформування населення про порядок отримання житлових 
субсидій, участь у соціологічних опитуваннях, статистичних обстеженнях, 
тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях населення, по здійсненню 
обліку переміщених осіб.

13. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають 
економічну, соціальну та екологічну користь для певної адміністративно- 
територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають 
тимчасовий характер та можуть виконуватися на умовах неповного робочого 
дня.

Керівник апарат у район ної 
держ авної адмініст рації Т.П. Коник


