ПРОЕКТ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ
Про організацію проведення громадських робіт на території міста у 2018
році
З метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки
безробітних та інших категорій осіб і з одночасним вирішенням питань соціального розвитку
міста, відповідно до ст.31 Закону України "Про зайнятість населення", ст.7 Закону "Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", Порядку
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175, керуючись ст. 34 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
виконком міської ради
ВИРIШИВ:
1. Організувати у 2018 році проведення громадських робіт на підприємствах,
організаціях, установах міста, які задовольняють суспільні потреби громади та мають
економічну, соціальну і економічну користь для міста, за переліком видів робіт (додаток 1).
2. Визначити перелік роботодавців, за участю яких планується організація
громадських робіт (додаток 2).
3. Здійснювати фінансування організації громадських робіт за рахунок коштів
міського бюджету, роботодавців, Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття та інших, не заборонених законодавством джерел.
4. Рекомендувати структурним підрозділам міської ради, селищним радам, підприємствам, установам, організаціям:
1) підтримати проведення громадських робіт у місті;
2) визначити обсяг громадських робіт;
3) скласти проектно-кошторисну документацію на їх проведення;
4) вишукати можливість щодо фінансування цих робіт;
5) надати пропозиції з даного питання до центру зайнятості.
5. Рекомендувати міському центру зайнятості (Рєпін):
1) до 01.02.2018 визначити загальний обсяг громадських робіт та суму, необхідну для
їх фінансування;
2) залучати безробітних до участі в громадських роботах і направляти їх на підприємства, установи та організації;
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3) забезпечити фінансування громадських робіт із Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття (в межах кошторису).
6. Фінансовому управлінню (Саєнко) розглянути питання щодо фінансування
громадських робіт із місцевого бюджету на 2018 рік у сумі до 150 тисяч гривень.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови
за розподілом обов’язків.

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
від
№
ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт на 2018 рік
№
з/п
1.

Назва виду громадських робіт
Благоустрій, впорядкування та озеленення територій міста, 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, будинківінтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих
оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця
проживання)

3.

Роботи, пов’язані з ремонтом тепло- та водопостачання, вулично-дорожньої мережі на
території міста

4.

Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям-сиротам, у т.ч.
що здійснюється благодійними фондами та громадськими організаціями

5.

Догляд за хворими в комунальних установах охорони здоров’я

6.

Супровід інвалідів з вадами зору, слуху та з вадами опорно-рухового апарату

7.

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

8.

Впорядкування територій міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
визнаних такими у встановленому порядку

9.

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

10.

Робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи в архівах з
документацією

11.

Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ,
русел річок

12.

Роботи, пов’язані з інформуванням населення міста стосовно порядку отримання
житлових субсидій

13.

Роботи з обслуговування житлового фонду (у т.ч. кур’єрська діяльність), що
здійснюються комунальними підприємствами міста
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№
з/п
14.

Назва виду громадських робіт
Надання соціальних послуг з профорієнтації учням загальноосвітніх шкіл міста

15.

Роботи, пов’язані з обробкою інформаційних
підприємствах, установах, організаціях міста

16.

Роботи із залісненням земель

матеріалів,

на

комунальних

17. Проведення інформаційної роботи та надання допомоги внутрішньо переміщеним
особам

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Директор міського центру зайнятості

В.Є. Рєпін
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Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
від
№
ПЕРЕЛІК
роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт
№
з/п
1.

Відділ комунального господарства Краматорської міської ради

2.

Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради

3.

Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради

4.

Управління освіти Краматорської міської ради

5.

КАТП 052810

6.

КВП «Краматорський водоканал»

7.

КВП «Краматорська тепломережа»

8.

КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»

9.

КП «ДРУАС»

10.

КП «Об’єднання парків культури та відпочинку»

11.

КП «Служба єдиного замовника» ЖКГ м.Краматорська

12.

КП «Міст»

13.

СКП «Ритуальна служба» Краматорської міської ради

14.

Біленківська селищна рада

15.

Красноторська селищна рада

16.

Шабельківська селищна рада

17.

Ясногірська селищна рада

18.

Державна реабілітаційна установа центра комплексної реабілітації для осіб з

Назва підприємства, установи, організації

інвалідністю «Донбас»
19.

ГО «Жінки з інвалідністю Північного Донбасу»

20.

Підприємство «Барвінок» ВОІ «СОІУ»

21.

Підприємство «Владіслава» ВОІ «СОІУ»

22.

Підприємство «Злагода» ДООІ ВОІ «СОІУ»

23.
24.

Підприємство «Центр трудової реабілітації інвалідів – «Друкарський дім», яке
засноване на власності ДООІ СОІУ
ПОУ «Краматорське УВП «УТОС»

25.

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Краматорська»

26.

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Краматорська»
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27.

КМУ «Міська лікарня №1»

28.

КМУ «Міська лікарня №2»

29.

КМУ «Міська лікарня №3»

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Директор міського центру зайнятості

В.Є. Рєпін

