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УКРАiИА

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ЧЕРИIГIвськоi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СН. 12. 2UI:.) м. Прилуки

Про органiзацiю громадських робiт,. ..яю мають еКОНОМIЧНУ,СОЦlaЛЬНУ,
екологiчну користь та вiдповiдають
суспiльним потребам громад
Прилуцького району у 2016 роцi

--- -----------------

Вiдповiдно до пункту 3 статтi 24 Закону УкраlНИ «Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацil», пунктiв 2, 3 статтi 31 Закону УкраlНИ "Про зайнятiсть
населення" , пунктiв 7, 8 Порядку органiзацil громадських та iнших робiт
тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабiнету MiHicтpiB УкраlНИ
вiд 20 березня 2013 року X~й75, та з метою стимулювання мотивацil до працi,
матерiалЬНОl пiдтримки безробiтних громадян, iнших категорiй осiб, для
вирiшення питань, якi вiдповiдають суспiльним потребам територiальних
громад та сприяють економiчному i соцiальному розвитку:

1. Визначити види громадських робiт, якi мають економiчну, соцiальну,
екологiчну користь та вiдповiдають суспiльним потребам громад Прилуцького
району у 2016 роцi (дода€ться).

2. Виконавчим KOMiTeTaM селищних та СIЛьських рад Прилуцького
району:
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2.1. У десятиденний строк з дня набрання чинностi цього розпоряд-ження
прийняти рiшення щодо органiзацiI громадських робiт у 2016 роцi на
пiдпорядкованих територiях, визначити Ix види та роботодавцiв, за участю яких
плану€ться Ix органiзацiя.

2.2. Про прийняте рiшення i обсяги фiнансування, якi передбаченi у 2016
роцi для органiзаЦl1 громадських робiт, проiнформувати Прилуцький
мiськрайонний центр зайнятостi та роботодавцiв.

3. Вiддiлу юридичноI та кадрово! роботи апарату ПрилуцькоI районноI
державноI адмiнiстрацiI протягом п'яти робочих днiв подати це розпорядження
для державноI ре€страцiI до Прилуцького мiськрайонного управлiння юстицiI.

4. Вiддiлу iнформацiйноI дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю
апарату ПрилуцькоI районноI державноI аДМIНIстраЦl1 забезпечити
оприлюднення цього розпорядження у газетi «Прилуччина».

5. Розпорядження набира€ чинностi пiсля державноI ре€страцiI з моменту
його оприлюднення, але не ранiше 01 сiчня 2016 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Д.М. Росовський



Додаток
до розпорядження ПрилуцькоУ
районноУдержавноУ...аДМIН1страЦll
OI.I2.20Ib N~ 4I~

Види громадських робiт,
що мають економiчну, соцiальну, екологiчну користь та вiдповiдають потребам

громад Прилуцького району у 2016 роцi

1. Упорядження меморiалiв, пам'ятникiв, братських могил та iнших мiсць
поховання загиблих захисникiв Вiтчизни, утримання у належному стан]
цвинтарiв, особливо у сiльськiй мiсцевостi.

2. Благоустрiй та озеленення територiй населених пунктIВ, об'ектiв
соцiальноУ сфери, зон вiдпочинку i туризму. Лiквiдацiя СМIТт€Звалищ та. .СН1ГОВИХзаметlВ в населених пунктах.

3. Роботи з вiдновлення, ремонту та догляду пам'яток архiтектури, iCTopiY. .та культури, запов1ДНИЮВ.

4. Прибирання та утримання в належному стаН1 ПРИДОРОЖН1хсмуг,
вирубка чагарникiв вздовж дорiг.

5. Вiдновлення та благоустрiй природних джерел та водоймищ, русел
РIЧОК.

6. Роботи на будiвництвi або peMoHTi об'ектiв соцiальноУ сфери: шюл,
iHTepHaTiB,дитячих дошкiльних закладiв, спортивних майданчикiв, закладiв
культури i охорони здоров'я, дитячих оздоровчих таборiв, будинкiв-iнтернатiв
(пансiонатiв) для громадян похилого BiKY,притулкiв для неповнолiтнiх та
iнших об'ектiв соцiальноУ сфери.

7. Догляд за особами похилого BiKYта iнвалiдами, дiтьми-сиротами, за
хворими у закладах охорони здоров'я, а також за договорами з благодiйними
фондами та громадськими органiзацiями.

8. Роботи, пов'язанi з ремонтом приватних житлових будинкiв одиноких
осiб, BeTepaHiBвiйни, iнвалiдiв, що проводяться за рiшеннями opraHiB мiсцевого
самоврядування.
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9. Роботи, пов'язанi з ремонтом об'ектiв теплопостачання та водопос-
тачання, вулично-дорожньоУ мережi.

10. Сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi роботи.

11. Заготiвля лiкарських рослин, продуктiв харчування для навчальних
закладiв, закладiв охорони здоров'я, дитячих будинкiв,
соцiальноУ сфери. Перебирання овочiв, Ухрозфасування.

. .lНших закладlВ

12. Робота в музеях та з вiдновлення бiблiотечного фонду в бiблiотеках,
роботи з документацiею в apxiBax, вiйськових KOMicapiaTax,lНших державних
установах.

13. Iнформування населення про порядок отримання житлових субсидiй
та робота з документами, участь у соцiологiчних опитуваннях, статистичних
обстеженнях, тимчасових масових дослiдженнях та анкетуваннях населення.

14. Впорядкування територiй населених пунктlВ з метою лiквiдацiУ
насЛ1ДКlВ надзвичайних ситуацiй, визнаних у встановленому порядку.. .В1ДПОВ1Днодо ДIЮЧОГОзаконодавства.

15. Супровiд iнвалiдiв по зору в мiсця, вiдвiдування яких необхiднi Умдля
ПОВНОЦIНногожиття.

16. Робота по здiйсненню облiку перемiщених осiб.

17. Iншi загальнодоступН1 види трудовоУ . .ДIЯЛЬНОСТ1,яКl мають
економiчну, соцiальну та екологiчну користь для певноУ адмiнiстративно-
територiальноУ одиницi та сприяють 11 соцiальному розвитку, мають
тимчасовий характер та можуть виконуватися на умовах неповного робочого
дня.

Л.В. Нiкiтченко


