ДУБОВ’ЯЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н НЯ №17

22.01.2021 року

смт. Дубов’язівка

Про перелік видів громадських
робіт, що мають суспільнокорисну спрямованість і відповідають
потребам громади у 2021 році
Керуючись підпунктом 7 пункту «б» статті 34, частиною шостою статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті
31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року, Порядку
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175,
виконавчий комітет селищної ради в и р і ш и в:
1.Затвердити перелік видів громадських робіт, що мають суспільнокорисну спрямованість і відповідають потребам громади Дубов’язівської
селищної ради у 2021 році (додається).
2.Фінансування організації громадських робіт проводити за рахунок коштів
місцевого бюджету та коштів фонду зайнятості.
3. Фінансово-господарському відділу (Куриленко Н. І.) укласти договори
між селищною радою та Конотопським міськрайцентром зайнятості про
організацію громадських робіт та фінансування їх проведення.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Гарячу Н.М.

Дубов’язівський селищний голова

Л.БІЛИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
селищної ради від 22.01.2021 №

Перелік видів робіт, що мають суспільно корисну спрямованість
і відповідають потребам громади Дубов’язівської
селищної ради у 2021 році
1.Роботи з благоустрою 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 (навчальних 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), але без ризику для життя.
3.Роботи, пов’язані з ремонтом тепло- та водопостачання, вуличнодорожньої мережі на території населених пунктів у сільській місцевості, але без
ризику для життя.
4.Роботи, пов’язані з укріпленням дамб, мостових споруд, меліоративні
роботи, що проводяться на території сільських та селищних рад, але без ризику
для життя.
5.Роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для
навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, будинків-інтернатів
(пансіонатів), для громадян похилого віку, інвалідів та дітей.
6.Підсобні роботи з впорядкування територій населених пунктів з метою
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому
порядку.
7.Роботи з впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та
пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території
населеного пункту.
8.Роботи, пов’язані з похованням померлих (копання могили, опускання
труни в могилу, формування намогильного насипу та одноразове прибирання
території біля могили), але без ризику для життя.
9.Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури,
історії та культури, парків культури та відпочинку, але без ризику для життя.
10.Підсобні роботи на підприємствах, організаціях, установах міста,
прибирання цехів, приміщень та інші допоміжні роботи, але без ризику для
життя.
11.Робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках,
роботи в архівах з документацією.
12.Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та
водоймищ, русел річок, але без ризику для життя.
13.Інформування населення стосовно порядку отримання житлових
субсидій, робота з документацією.

14.Супровід, догляд, обслуговування, соціально – медичний патронаж осіб
з інвалідністю.
15. Надання допомоги сім'ям, члени яких загинули, постраждали чи є
учасниками АТО.
16. Організація заходів по екологічному озелененню територій населених
пунктів.
17. Знищення бур'янів.
18. Проведення заходів суспільно – культурного призначення (спортивні
змагання, фестивалі тощо).
19. Організація дозвілля дітей в закладах культури.
20. Організація дозвілля молоді.
21. Участь у заходах з охорони суспільного порядку.
22. Розчищення населених пунктів від снігових заметів в місцях, де немає
доступу для техніки.
23. Збір анкетних даних для персоніфікованого обліку.
24. Сортування гуманітарної допомоги.
25. Фасування подарункових наборів для дітей – сиріт.
26. Участь у роботі пунктів обігріву.
27.Виконання робіт з питань життєзабезпечення об'єднаних
територіальних громад, сільських, селищних та міських рад: охорона
громадського порядку, перевірка знань з питань охорони праці, пожежна
безпека, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення громади, цивільний захист, безпека та здійснення контролю в місцях
масового перебування людей, запровадження енергозберігаючих технологій та
використання ресурсів у процесі реконструкції будівель та споруд.
28. Виконання робіт з питань соціального супроводу дітей, молоді, сімей,
які опинилися у складних життєвих обставинах.
29. Роботи з поліпшення стану соціально-значущих об’єктів
інфраструктури населених пунктів.
Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Т.МАШАЙ

