Від 15 лютого 2019 року

№ 22-р

Про затвердження Переліку видів
громадських робіт на 2019 рік
Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення»,
постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175
«Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»,
з метою організації суспільно-корисних робіт:
1. Затвердити Перелік видів громадських робіт на 2019 рік (додається).
2. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються
зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної
плати, здійснюється відповідно п. 10 постанови Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 року № 175 «Порядку організації громадських та інших
робіт тимчасового характеру».
3. Рекомендувати Олександрівській районній філії Кіровоградського
обласного центру зайнятості у рамках затвердженого Переліку видів
громадських робіт визначитися щодо направлення на такі роботи громадян, з
числа зареєстрованих безробітних та (або) працівників, які втратили частину
заробітної плати в Олександрівській районній філії Кіровоградського обласного
центру зайнятості.
4. Дане розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А.М.

Голова районної
державної адміністрації

О. БОРОТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 15 лютого 2019 року № 22-р

ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт на 2019 рік
1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць
поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання в належному стані
цвинтарів.
2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів
соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд,
придорожніх смуг.
3. 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.
4. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов, визнаних
такими в установленому порядку.
5. Роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
6. Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам,
дітям-сиротам, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я та
соціальної допомоги, допоміжні роботи у домах для людей похилого віку.
7. Роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для
навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, будинків-інтернатів для
громадян похилого віку, інвалідів.
8. Роботи з відновлення та догляду заповідників, пам'яток архітектури,
історії та культури.
9. Роботи в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках,
роботи в архівах з документацією.
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10. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та
водоймищ, русел річок.
11. Роботи, пов’язані з проведенням виборів.
12. Інформування населення стосовно порядку отримання житлових
субсидій.
13. Догляд, обслуговування соціально-медичного патронажу осіб, які
мають інвалідність або тимчасову непрацездатність.
14. Відновлення територій, які зазнали негативного впливу внаслідок
збройного конфлікту.
15. Надання допомоги учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО.
16. Екологічний захист навколишнього середовища.
17. Роботи по розчищенню снігових заметів.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

М. СТАРЧЕНКО

