
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 21.12.2018 № 20
с. Миколаївка
Про організацію та перелік видів оплачуваних
громадських робіт на території Миколаївської 
сільської ради у 2019 році

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських 
робіт та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.03.2013 року № 175, з метою ефективного проведення 
громадських робіт, забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб, 
зареєстрованих, як безробітні, сільська рада вирішила:

1 Організувати  та  провести  у  2019  році  оплачувані  громадські  роботи  на  території
Миколаївської  сільської ради Сумського району для забезпечення тимчасової зайнятості:

 зареєстрованих безробітних;
 осіб, які перебувають на обліку в Сумському районному центрі   зайнятості як

такі, що шукають роботу.
2 Створити 2 тимчасових робочих місця, які мають економічну, соціальну та екологічну

користь і відповідають потребам Миколаївської сільської ради, сприяють її соціальному
розвитку.

3 Затвердити перелік видів робіт згідно з додатком 1, що додається.
4 Оплату праці осіб, зайнятих на громадських роботах, здійснювати за фактично виконану

роботу  за  розцінками,  тарифними  ставками  та  посадовими  окладами  відповідно  до
законодавства,  яка  не  може  бути  меншою  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої
законом.

5 Фінансування організації громадських робіт здійснювати пропорційно рівними частинами
за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  та  Фонду  загально-обов'язкового  державного
соціального страхування України на випадок безробіття.

6 Взяти до відома, що направлення на оплачуванні громадські роботи здійснює Сумський
районний Центр зайнятості.

7 Встановити гнучкі форми організації робочого тижня для осіб, які виконують громадські
роботи, суворо дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці при проведенні
оплачуваних громадських робіт.

8 Контроль за виконанням рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності
сільської ради.   

Сільський голова С.В. Самотой



Додаток 1
до рішення дев'ятнадцятої
сесії Миколаївської 
сільської ради 
від 21.12.2018 року № 20

ПЕРЕЛІК
видів оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість,

відповідають потребам громади Миколаївської сільської ради та сприяють її
соціальному розвитку у 2019 році

1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховання 
загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані цвинтарів.

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів соціальної сфери, 
зон відпочинку і туризму. Ліквідація бур'янів,  сміттєзвалищ та снігових заметів в 
населених пунктах.

3. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам'яток архітектури, історії та культури, 
заповідників.

4. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка чагарникі 
на узбіччі доріг.

5. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел річок.
6. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: шкіл, дитячих 

дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я 
та інших об’єктів соціальної сфери.

7. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, за хворими у 
закладах охорони здоров'я, а також за договорами з благодійними фондами та 
громадськими організаціями.

8. Роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, 
ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого 
самоврядування.

9. Роботи, пов'язані з ремонтом об’єктів теплопостачання та водопостачання, 
вулично-дорожньої мережі.

10. Надання допомоги сім'ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками 
АТО.

11. Організація дозвілля дітей та молоді в закладах культури, проведення заходів 
суспільно-культурного призначення..

12. Збір анкетних даних для персоніфікованого обліку.
13. Участь у роботі пунктів обігріву, сортування гуманітарної допомоги.
14. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку відповідно до діючого 
законодавства.

15. Проведення організаційних робіт по підготовці та проведенню святкових заходів.
16. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які відповідають потребам 

громади певної адміністративно-територіальної одиниці та сприяють її соціальному 
розвитку.

Секретар сільської ради В.В.Непийвода


