
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «__»___________ 2019 року      №_____ 

 
м. Олександрія 

 
Про затвердження видів робіт 
для організації громадських робіт  
у 2020 році 
 

Відповідно пп.7 п. б) ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування  
в Україні», ст.ст. 14, 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою  
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, та з метою організації 
суспільно-корисних робіт  
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити перелік видів робіт для організації громадських робіт на 2020 рік 
(додаток 1).  

2. Підприємствам, установам та організаціям міста організовувати  громадські роботи 
відповідно до визначеного переліку видів робіт. 

3. Міськрайонному центру зайнятості забезпечити направлення безробітних громадян 
на громадські роботи відповідно до визначеного переліку. 

4. Затвердити перелік підприємств для організації громадських робіт у 2020 році 
(додаток 2). 

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради 
від 06 грудня 2018 року № 752 «Про затвердження видів робіт для організації громадських 
робіт у 2019 році». 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. 
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» ________ 2019 року № ____ 

 
Перелік  

видів робіт для організації громадських робіт на 2020 рік 
 

1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, 
кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг; 

2. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери (шкіл- 
інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів, закладів культури і 
охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, 
інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх та осіб без 
постійного місця проживання); 

3. Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям-сиротам, а також 
догляд за хворими в закладах охорони здоров’я, будинків - інтернатів (пансіонатів) для 
громадян похилого віку, інвалідів та дітей; 

4. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, визнаних такими в установленому порядку; 

5. Впорядкування місць поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний 
статус або зареєстровані на території населених пунктів району; 

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

7. Роботи в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи в архівах з 
документацією; 

8. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, 
русел річок; 

9. Допоміжні роботи у військкоматах з документацією в період призовної кампанії; 
10. Підсобні роботи; 
11. Будівництво шляхів, водопровідних, каналізаційних, газових, залізничних, та інших 

транспортних споруд; 
12. Виконання сільськогосподарських робіт; 
13. Окремі види робіт на овочевих базах (перебирання овочів, розфасування їх та тощо); 

виконання вантажно-розвантажувальних робіт на залізницях тощо; 
14. Збирання та заготівля лікарських рослин і ягід; 
15. Санітарно-профілактичні роботи; 
16. Роботи, пов’язані з проведенням виборів; 
17. Інформування населення з надання житлових субсидій за спрощеною системою, 
18. Технічна обробка та кур’єрська доставка матеріалів щодо  призначення житлових 

субсидій; 
19. Надання допомоги  в супроводі  незрячої  людини; 
20. Надання допомоги учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО та людям з 

інвалідністю; 
21. Інші види суспільно-корисних робіт. 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
   
  



3 
 

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» _________ 2019 року № ___ 

 
Перелік підприємств  

для організації громадських робіт у 2020 році 
 

№ 
з/п 

Найменування 
підприємств, установ, організацій 

1 2 
1. Організації та установи соціальної сфери: 

 - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
м. Олександрії 

 - Олександрійський психоневрологічний інтернат 

 
- Олександрійський геріатричний будинок-інтернат 
- Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради 
- ГО Олександрійська міська організація Товариства Червоного Хреста України 

2. Заклади охорони здоров’я 
3. Заклади управління освіти 
4. Заклади культури 
5. Управління справами міської ради (архівний відділ) 

6. 
Підприємства  комунальної власноcті: 
- КП «Благоустрій» 
- КП «Ритуал» 

 
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


