
ВIЛЬНОГIРСЬКА MICьKA РАДА ДНIПРОПЕТРОВСЬКОi ОБЛАСТI
викондвчий KOMITET вIльногIрськоi MICbKoi г,лди

днIпропЕтровськоi оБлАстI
(вIльногIрський мrськвиконком)

лDА Д-

рIшЕння
м.Вiльногiрськ 3_цz/9л:-4з

IIро органiзацiю оплачуваних громадських
робiт та iнших робiт тимчасового характеру
в 202З рочi на територii Вiльногiрськоi
MicbKoi територiальноi громади

З метою додаткового стимулювання мотивацii до працi, матерiальноi
пiдтримки безробiтних та iнших категорiй осiб, вiдповiдно оо ст. З 1 Закону
УкраiНи кПро зайнятiсть населення), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
20,0З.20l3 року }lъ175 кПро затвердження Порядку органiзацii громадських та
iншиХ робiТ тимчасоВого характеру) (зi змiнами), кЬРуючисЬ ст. З4 Законlч
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>> виконавчий KoMiTeT MicbKoT
Ради

ВИРIШИВ:

1, Органiзувати у 202З роцi за участю Вiлъногiрсъкоi MicbKoi фiлii
Щнiпропетровського обласного центру зайнятостi на територii Вiльногiр."*Бт
Mic_bkoi територiальноi громади проведення оплачуваних громадських та iнших
робiТ тимчасовогО характеру, що маютъ суспiльно-*орi""у спрямованiсть,
вiдповiдають потребам Вiльногiрськоi MicbkoT територiальноi фомади.?, Визначити, що громадськi роботи-,u lrпri робЬти тимчасового
характеру повиннi проводитись виключно на спецiально .ruор.них для цьоготимчасових робочих мiсцях

з, Визначити такими, що вiдповiдають потребам громади та сприяютъ fi
розвитку види оплачуваних громадських робiт та iнших робiт тимчасового
характеру:

роботи по розчищенню снiгових заметiв;
- профiлактична робота з населенням;
- благоустрiй.
4, ВизначитИ роботодавцiв, з якими плануеться органiзацiя громадських

робiт та iнших робiт тимчасового характеру комунальний заклац



<Спортивний комплекс <Авангард> Вiпъногiрськоi МlСЬКО1 РаДИ

Щнiпропетровськоi областi, комунальне пiдприемство кУправляюча КОМПаНiЯ

<<жилкомсервiс> Вiльногiрськоi Micbkoi Ради Щнiпропетровськот областi.

5. Рекомендувати КЗ кСК <<Авангард>> Вiпьногiрськоi мiськоi РаДИ

щнiпропетровськоi обпастi, кп кук кжилкомсервiс> Вiльногiрськоi мiськоi

ради .Щнiпропетровськоi областi з метою зЕtлучення до оплачуваних
громадських робiт та iнших робiт тимчасового характеру зареестрованих
безробiтних осiб та iнших осiб:

r укладати договори з Вiльногiрською мiсъкою фiлiею
Щнiпропетровського обласного центру зайнятостi про органiзацiю громадсЬкиХ

робiт та iнших робiт тимчасового характеру, фiнансування ix органiзацii;
- створити тимчасовi робочi мiсця, що не потребують додатковоi

спецiальностi, освiтньоi та квалiфiкацiйноi пiдготовки;
- визначити перелiк об'ектiв, обсяги робiт та кiлькiсну потребу в

додаткових тимчасових робочих мiсцях, про що iнформувати Вiльногiрську
MicbKy фiлiю,Щнiпропетровського обласного центру зайнятостi шляхом надання
письмового повiдомлення;

- наказом по пiдприемству створити додатковi тимчасовi робочi мiсця для
органiзацii оплачуваних громадських робiт;

- забезпечити учасникiв громадських робiт обсягами роб не
пов'язаними з ризиком для життя вiдповiдно до Перелiку робiт з пiдвищеноЮ
небезпекою, затвердженого Наказом
Украiни вiд 2б.01.2005 Ns 15 та прийняти заходи
працi пiд час проведення оплачуваних громадських робiт та iнших робiт
тимчасового характеру.

6. Фiнансування органiзацii громадських робiт, якi мають суспiльно-

7. Вiдповiд€Lльним за органiзацiю i проведення |ромадських робiт
призначити керiвникiв КЗ кСпортивний комплекс <<Авангард> Вiльногiрськоi
Mlcbкol .Щнiпропетровськоi областi та КП (УК <<Жилкомсервiс>

у встановленому законодавством порядку для участi в оплачуваних
громадських роботах та iнших роботах тимчасового характеру.

9. Координацiю робiт щодо виконання даного рiшення покласти на
директора ВiльногiрськоТ мiськоI фiлii Щнiпропетровського обласного центру
зайнятостi Тетяну KOTJUIP, контроль - на мiського голову Володимира
вАсилЕнкА.

Вiпъногiрськоi MicbKoi

Щержнаглядохоронпрацi
по забезпеченню охорони

корисну спрямованiсть, до яких
особи в 202З роцi здiйснювати
громади.

запучаються заре€строванi безробiтнi та iншi
100% за рахунок коштiв мiського бюджету

Mlcbкol ради Лнlпропетровсько1 оОласт1 та KlI (УК (rКилкомсервlс)
Вiльногiрськоi мiськоI ради Щнiпропетровськоi областi.

8. Щиректору ВiльногiрськоТ MicbKoT фiлii Щнiпропетровського обласного
центру зайнятостi Котляр Т. М. (за згодою) забезпечити направлення громадян

мiський голова Володимир ВАСИЛЕНКО


