
УКРАЇНА
БРОШНІВ-ОСАДСЬКАСЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від __________________ №_____

Про організацію громадських
робіт у 2020 році

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
статті 31 Закону України "Про зайнятість населення", Порядку організації
громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03. 2013 р. № 175 із змінами, (далі – Порядок),
виконавчийкомітет Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної
громади

ВИРІШИВ:
1. Визначити такими, що відповідають потребам громади або

задовольняють її суспільні потреби, мають економічну, соціальну та екологічну
користь для територіальної громади види громадських робіт (додаток).

2. Створити тимчасові робочі місця для організації та проведення
громадських робіт.

3. Організувати громадські роботи, залучаючи до їх виконання на
добровільних засадах:

- зареєстрованих безробітних,
- осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, як такі, що

шукають роботу,
- працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок

вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавствомтривалості
робочогочасу у зв’язку із зупинення (скороченням)виробництва продукції,
шляхом укладення відповідних договорів з Рожнятівською районною філією
Івано-Франківського обласного центру зайнятості та створених тимчасових
робочихмісць.

4. Фінансування громадських робіт, до яких залучаються
зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної
плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів Фонду



загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
селищного голови Б.Мельника.

Селищний голова Назарій Іванів



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Брошнів-Осадської селищної ради
об’єднаної територіальної громади

Івано-Франківської області
від ___________ р. № _______

Види громадських робіт, що відповідають потребам
громади або задовольняють її суспільні потреби, мають економічну,

соціальну та екологічну користь для територіальної громади

1. Благоустрій та утримання в належному стані територій населених пунктів,
цвинтарів, зон відпочинку і туризму,придорожніх смуг.

2. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.

3. Впорядження, пам’ятників, братських могил та інших місць поховань.
4. Підсобні та ремонтні роботи на будівництві житла, об'єктів соціальної сфери

(дошкільних навчальних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури
і охорони здоров'я, садиб одиноких громадян, інвалідів, ветеранів війни, інших
об'єктів соціальної сфери).

5. Робота з документами в архівах.
6. Догляд за особами похилоговіку та інвалідами.
7. Виконання робіт з метою забезпечення діяльності установ соціальної

інфраструктури населених пунктів.
8. Благоустрій смуг відведення автомобільних доріг загального користування за

межами проїзної частини, благоустрій водовідвідних каналів, отворів, труб для
забезпечення стоку зливових та паводковихвод.

9. Інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій,
технічної підготовкидокументації та кур’єрської доставки.

10. Доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, а також населення наказів військового комісара про оголошення
мобілізації.

11. Технічна обробка документації, пов'язаної з мобілізаційною підготовкою.
12. Роботи у військкоматах з документами у період призову на службу у Збройні

Сили України.
13. Робота по обліку та обслуговуваннювнутрішньо переміщених осіб.
14. Проведення будівельних та ремонтних робіт житлового фонду, виділеного для

тимчасового розміщення та розселення внутрішньо переміщених осіб, об´єктів
соціальної інфраструктури.

15.Соціальна робота з молоддю.
16. Впорядкування місць відпочинку жителів та гостей Брошнів-Осадської

об’єднаної територіальної громади.

Секретар виконкому Лілія Козаровська


