
 

У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ    
23 грудня  2021 року        №  432 

 
Про організацію громадських робіт у 2022 році, 

визначення видів робіт, роботодавців, за участю 

яких планується організація таких робіт 

 

 Розглянувши лист Зміївської районної філії Харківського обласного центру 

зайнятості від 25.11.2021 року №2653/4131-27, відповідно до статті 31 Закону України «Про 

зайнятість населення» та пункту 8 Порядку організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 

березня 2013 р. № 175, Програми соціального захисту населення Слобожанської селищної 

ради  на 2021 -2025 роки, затвердженої рішенням ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VІІІ 

скликання від 22 грудня 2020 року № 60 – VІІІ, на виконання делегованих повноважень, 

зазначених у підпункті 7 пункту б частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з метою реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити види громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам громади, сприяють їх соціальному розвитку у 2022 році та 

фінансуються за рахунок селищного бюджету та/або коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття: 

1.1. упорядження пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих 

захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів; 

1.2. благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку; 

1.3. екологічний захист навколишнього середовища (ліквідація сміттєзвалищ та 

снігових заметів, санітарна очистка берегів водоймищ, формування зелених зон 

у місцях відпочинку, створення вітрозахисних і берегоукріплювальних лісових 

смуг, лісовідновлення, насадження вздовж рік і водосховищ); 

1.4. упорядкування придорожних смуг, посадка та догляд насаджень вздовж доріг; 

1.5. роботи з інформування населення щодо недопущення порушень громадського 

порядку; 

1.6. роботи з інформування населення щодо порядку надання субсидій та кур’єрської 

доставки документів та запитів; 

1.7. соціально-медичний патронаж одиноких та одиноко-проживаючих, позбавлених 

опіки непрацездатних громадян, інвалідів та інших незахищених верств 

населення (АТО, ООС, ВПО); 

1.8. робота з надання допомоги членам сім’ї, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО та ООС та особам з інвалідністю; 



1.9. роботи із соціально вразливими верствами населення, інші роботи соціального 

напрямку. 

2. Визначити роботодавцями, за участю яких планується організація громадських робіт: 

Слобожанську селищну раду та комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» 

Слобожанської селищної ради. 

3. Створити  тимчасові робочі місця для проведення громадських робіт: 

3.1. по Слобожанській селищній раді: 

• 1 робоче місце (щомісячно з квітня по жовтень 2022 року) в сел. Донець, 

• 1 робоче місце (щомісячно з квітня по жовтень 2022 року) в сел. Благодатне; 

• 1 робоче місце (щомісячно з січня по березень 2022 року та з листопада по грудень 

2022 року) та 2 робочих  місця (щомісячно з квітня по жовтень 2022 року) в селі 

Лиман; 

• 2 робочих місця (щомісячно з квітня по жовтень 2022 року) в селі Шелудьківка, в 

селі Скрипаї, селі Мохнач, селищі Лісне; 

• 1 робоче місце (щомісячно з квітня по жовтень 2022 року) в селі Геніївка, селі 

Курортне, селі Дачне, селі Занки, селі Українське; 

• 1 робоче місце (щомісячно з квітня по жовтень 2022 року)в селі Нижній Бишкин, 

селі Геївка, селі Черкаський Бишкин, селі Суха Гомільша; 

3.2. по комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Слобожанської 

селищної ради: 

• 1 робоче місце (щомісячно з квітня по вересень 2022 року). 

4. Покласти облік первинного часу виходу на роботу працівників прийнятих на 

тимчасові робочі місця по Слобожанській селищній раді на старост відповідних 

старостинських округів. 

5. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані 

безробітні та (або) 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олену ТИМЧЕНКО. 

 

 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                 Дмитро ДІХТЯР 


