
 

У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ    

16 квітня  2019 року        №  120 
 

Про організацію громадських робіт у 

2019 році 
 

 Відповідно до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» та п.8 

Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 

175 та на виконання делегованих повноважень, зазначених у підпункті 7 пункту 

«б» частини першої ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» з метою реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та 

трудової міграціївиконавчий комітет Комсомольської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити види громадських робіт, які мають суспільно корисну 

спрямованість, відповідають потребам громади, сприяють їх соціальному 

розвитку у 2019 році та фінансуються за рахунок селищного бюджету та коштів 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття: 

1.1. упорядження братських могил та інших місць поховання загиблих 

захисників Вітчизни та утримання у належному стані цвинтарів; 

1.2. благоустрій та озеленення територій населених пунктів 

Комсомольської селищної  ради, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, 

роботи на об’єктах від забруднення побутовим та промисловим сміттям; 

1.3. інші доступні види робіт некваліфікованої трудової діяльності, що не 

пов’язані з ризиком для життя, які відповідають потребам громади, мають 

суспільно корисну спрямованість та сприяють їх соціальному розвитку; 

1.4. робота із соціально вразливими верствами населення, інші роботи 

соціального напрямку. 

2. Визначити роботодавцем, за участю якого планується організація 

громадських робіт: Комсомольську селищну раду. 

3. Створити  тимчасові робочі місця для проведення громадських робіт по 

благоустрою території на період з травня по вересень 2019 року: 

- 2 робочих місця (щомісячно) в смт. Слобожанське; 

- 2 робочих місця (щомісячно) в сел. Донець; 

- 1 робоче місце (щомісячно) в сел. Благодатне. 

4. Покласти облік первинного часу виходу на роботу працівників 

прийнятих на тимчасові робочі місця по благоустрою по смт. Слобожанське на 

КП Комунальник, по сел. Донець на КП Донець, по сел. Благодатне на 



Комсомольську  селищну раду. 

5. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються 

зареєстровані безробітні та працівники, які втратили частину заробітної плати, 

здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету та/або коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. 

6. Рекомендувати Зміївській районній філії Харківського обласного 

центру зайнятості здійснювати постійне інформування населення про 

можливість участі в громадських роботах. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О. В. 
 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                  Д.М. Діхтяр 

 

 

 

 
 


