
ч}тутвськА РАйоннА в(йськовА Адш{1н|стРАц1я
хАРк1всько! оБлАст!

нАкАз

9уц!в

[1ро орган!зац|по суспйьно корисних роб!т в }т{овах
правового ре'к|!му во€н|'ого стану |!а терптор|!
€лобоясансько! територ!алько! щомади 1[уц|вського
району )(арк!всько| област|

3 мотото забезпечення т<тгггсд|яльност{ населення, л!кв|дац|! надзвитайних
оитуацтй, що виник-т|и в пер1од во€нного стаку та тх насл1дкБ, задоволення
пощеб 36ройтих €ил 9крайи, |ттптих в!йськових форьтувань та о|4л цив|льного
заху!оц, забезпечекяя функш1онування нац1онатьно{ економ1ки, врахову:ошт 9каз
|[резилеттга 9крайи вй 24 тпотого 2022року }'Ф 6412022 <|{ро ввеАетптя воепного

стану в 9крайи> (з1 зм|нами), в1дпов|дно до ст. 3, 4, 8, 15, 20 3акону }кра|ни
<|{ро правовхй режим воен}|ого стану))' |{орядку зат[г{ент{'{ цраце3дат!1}о( ос16 до
суспйьно корисних ро6{т в умовах воеш1ого стаяу, затверд)!(еного постаново1о
(аб!нету 1м1|н1сщ!в 9ща{ни в|д 13 липня 2011 року ]чгч 753 (да:; - |[оряАок),

отатт\ 22 3акону )/ща{ни <!|{ро зайттят!сть населенл:я>' враховуо!1и 3на!ппу

кйьк|оть внущ1тшньо перем|шених оо|б, що зарессщован| на територ|{

€ло6оясаноько! територ|апьно| щомадт, та збйьшення у зв'язку з цим обся{в

роб|т з над(ш{н'т населеннто комуна]1ьних послуг' упорядува}п{я та благоусщо1о
територ|{, над'!н}{'1 допомоги вразливим верствам }{аселенн'1:

1. 3апровадтти щудову повинн1сть та орган|зувати суспйьно корисн|

ро6оти в умовах правового режитщ военного стану }{а територ!! €лобо>кансько{

територ1,ш[ьнот щомади (дал| - оусп1льно корисн| роботи).
2.3а;лунътти до оусп!.гьно корисних роб|т працездатн'о( ос1б, у тощг нисл|

ос|б, що не пйттягатоть призову на в1йськову стця<бу, як1 за в|ком | отаном

здоров'я не мають обме>кень до роботи в умовах вое1]ного стану (щ{м

щацездатних ос1б, що залунен| до роботи в оборонн1й сфор! та сфер|

забезпечентля :киттед1яльност| ваоелення | заброньован1 за п|дприсмствами у
пер{од воснного отану з 1у{ето}о викона11ня ро6|т, що матоть обороннтй характер, а

такохс ос1б, 3&тгРених до зд!т_тснення заход|в нац!она.гтьного спротиву), а саме:

зароесщован! безроб|ттт1 та |нш:] незайяят] особи, 3оцрема вггущ|п:ньо

перемФен|;



щац{вники функц|онуточ}о( в уиовах вое!{ного статту п{дтриемств (за

,'"'й'*''' з !г кер{вникаттшл)' що не запщ9р{ до викот{ант{я мобй1зац|йт:тх

завдань (замовлетть) та не зарахован] до складу об'ектовтл< форпувань цив{льного

захисц, - у по!яАк} переведен}ш1 (за пощеби);
особи, зайтяг| в оообистому сел'|цському гооподарств| (за пощоби);
отуденти вищих' у{н1 та стухав{ професйно-техн'чн,о( навча.]1ьл{их заклад;в

(за пощеби);
особи, як| забезпечу|оть себе роботото самост]йно (за потреби).

3. 3атвердлти перел!к вид1в суспйьно корисн|]!( роб|т, що викотгРоться в

р{овах военного стшт' до виконан|#| яких з&ту{а}оться щ)ацездатн| оооби на

територ;{'-с.т]обохсансько! територ1аль'но] щомади (лолаеться) .- 
4._ 3атверлттги перелй замов}ппп6в сусп|льно корисних роб|т, д0

ща1цоват1д\цть црацездатн; оооби, в тому числ; зареесщован| безроб1тн|, на

територ|| €лобох<ансько! територ|атльно! щомади (лоласться)'

5. €лобохсаЁськй селищн|й рад| 9уц!вського району [арЁвсько! о6ласт!

визна!|ити посадових оо|б, в1дпов1дш!ьних за 1нформувангтя, опов!щен1{я' зб1р та

ком|ш{екц.ванн'1 щуп працездатних ос|б, що з{ш{учак)ться до виконан1{'{ суопйьно
корисних роб1т в{дпов1дно до порядку.- (лобо:каноьк;й селищн й рьл| ![уу|вського району )(арк{всько| област1 для

орган|зац1! залг1ення працездат!1их ос!б до вико1{ан}{'{ оусппьно корисних роб,т
зд!йснити заходи щодо:

забезпечення рееощац|1 (ведення обл!ч)
затту{а]оться до виконан}1'1 суспйьно корисних роб|т'
в тому ш{сл| з питань техн|ки безпеки;

за6сзпечепт{я таких ос1б зас0бами 1ндив|дуатьного

йощ1ъ.:ентом;

захисту та робочим

планРання та веде1{т{,{ обл1ку обояйв випуску црод}.кц1'' викон!|нн'1 роб1т |

ъ\адат|т1я послуг.
6. 3м|1вськ1й райо}*{1й фй|{ {арк|вського обласного ценщу зай:тятосЁ

с[Ф|тяг|| за'тг]еннк} зареесщованих безроб!тних до виконан1{'{ сусп1льно

корисн|]гх роб|т в|дпов1дно до |1орядку.
7. 8изна.плти, що ф|нансува:*тя оусп|льно корис!{их роб1т буде

зд|йо:т:оватися за р€!хунок коп]т|в замовника' м]сцевих дер)кавн|о( адтлй|сщаш1й,

благод1йтп,тх внеск|в !{и пожертврань' 1нтштл< дя{ерел' не забороне}по(

законодавотвом (у раз| за.'{у]ен}]я |нших працездатц1'о( ос|б).

Фйансування суоп|.гльно корисн''( роб1т, що викон)/ються зареесщованими

безроб|тними, зд{йсн1оеться за рахунок котпт!в Фонду з!га.'1ь1{ообов'язкового

дерх{авного соц|ат:ьного сщахуванн'{ 1{а випадок безроб{тгя, шередбаветпог для

виконанн'1 громадськ11п( р'б|' .г' |т*ших ро6|т тимчасового характеру' коттглБ

м;сцев1тх бтодхсет1в' п|дприемств' установ' орган1зацй, а тако)к {втштос джерел, не

забороне}п{х законодавством.
Ф!нансрання суойль}{о корисних роб|т зд|йстттоеться шш1'п(ом спрямРа1{н'{

кошт|в на о!1лач гшац| у розм!р| м|н{мально! заро6|тпо| |штати' встановлено! на

дац !1 нарахуван}$|' з! йо""!с'ю виконану м|сявну (голингу) нортиу праш!'

вотановлещ. з }?ахуванням поло'(ень 3акону 9ща|ни <|[ро орган|заш|то

трудових в|дносин в р[овах военного стащ/)' ст1лату единого в1{еску }1а

зайалльттообов'язкове дер)кавне соц|ачьне сц)ахування' оплату пер'||их п'яти дн!в

працездатних ос'б, що
проведенн'{ {х |нстр1ктоку,



тим1|асовот непраце3датност1 в мох(ах д|! сщокового т?удового договору, от1лац

й;й . 
'"*,* рег1ону до м1сця в"*о,а''й роб|т та у зворотно}{у напрямку ос|б,

як| 6еррь у{аоть у сусп!ттьно кориснт'( роботах (у раз{ пощеби) в|дповйно до

|{орядку._ 
8. 9 раз1 за]|уче1т|{я до сусп|.:тьно корисних роб1т зареесщованих безро61ттпах

з.1мовнику укласти догов{р про орган|зат{1то та ф|нштсуванття сусп1льно. корис1{их

роб1т 1з 3йй""*''' районйото фй1ето [арк|вського обласного це}]щу зайтятост1.

9. 3амовнику з кожното оообото, запу|ено}о до сусп!.тьно корисних роб|т'

)дласти сщоков:й щудовий догов1р.
10. ,фвести дане р1тпення до в1дома населенн'1 нерез засо6и маоово1

йформаш|! |11]1'{хом. 
'фйюд'"*'от'на 

оф|цйному ве6-сайт] €лобо:каттсько!

се'ййот рада в|'щтов|дйо д' вимог закону 9ща!ни <||ро Аоступ до губл|*то!

йформац||>.
1 1. (отгщоль за виконанням нака:}у покласти на заст}т[ника нач'[пьника

9уц|воько! районно{ в|йськово! адтл1н|ощац1{ Флександра Алоотола'

,1

}{ачапьник районво! вйськово|
адмй!страш|!

в|йськово| частини А0501

|{авло ФБ,{Фсвнко

023 року

€ерЁйлоБодшнко



зАтввРджвно

Ёаказ пачальника рйотшто|
в1йськово] адм|н|сщац|!

25 _о

11ерел|к вид!в еуспйьно корисних роб!т' що викоп)'к)ться в умовах
восцного стапу' до впконап|!я яких 3а.}|учаються працездатн! особи на

. територпслобо'(апсько_|терптор!альпо!щомади

1. Ремонтно-в1дтовлтовагьн1 роботи, !{аоамперед роботи, що викон).ютьоя на

об'стстах забезпечецня >киттед!яльност1.
2' Роз61р зава:т|в, розчищення зал1зничних кол1й та автомоб!-т:ьних дор1г.

3. Бул1втпацтво захисних споруд цив!льного захисту' 11]видкоспоруд)куваних

,*"''** опоруд цивйьного з€|хисту та отворсння найщ>ост|п:то< укритт|в,

шротизсрт11й' цротиповеневих' щ)отиселевих' црот!ш!авинн|Ф(, протиероз|Ётних

та |нп:их !нженернтос споруд спец|агьного цризначешб|.
4. Ремонт | буд|вництво житлових прим|щень.
5. Роботи з п!дримання у готовност| захисних споруд цивйьного з€}хисц до

використан1#{ за при3начен!'{м та {х ексгьщатац{1, приотооранття |снуточих

на3емЁих або п!дземтшлх прим|щень п1д найпрост!п:1 ущитгя'
6. Бантал<но-ро'"'"'1*ршльн| роботи' що вико}цдоться на затл|зницях' у

портах, при ощиманн| цмшт1тарно| та благод|й:о! допомоги, тощо'

1. Аадання допомоги насоленн1о, насамперед особам з |хтвадйн1стто, д{тям,

щомадянам похилого в!щ, хворим та |нтпим особам, лс| не матоть мохс.тп'твост|

оамоотйно щотид|яти неоприятливим факторам т9хногенного' природного та

военного характеру.
8. фган|зацй забезпечення хситгсд1яльност| щомадян, що посц)'ркд'ш1и

внасл1док бойових д1й.
9. ){'порядкува:тття, в1дновленття та благоусщ|й прибережнтлк сщ'г'

щирод!{1о( джерел та водоймищ, русел р|вок, ущ|г!т|оння дамб, мостових споруд.

10. ]1кв|дацй ст:о<|йних ом|ттезв а'цгтщ.

|{ачальник управл|пня соц|ьчьного
3ахпсц паселенпя райоппо|
в1йськово! адмй!страц!! .-17]ъ '1!лексанлр лисянськй
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