
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про затвердження переліку 

роботодавців та видів 

громадських робіт, що мають 

суспільно-корисну 

спрямованість, відповідають 

потребам громади міста та 

сприяють її соціальному 

розвитку на 2019 рік 

13 грудня 2018 року Старокостянтинів   № 395 

 

 

З метою ефективності додаткового стимулювання мотивації до праці та 

матеріальної підтримки безробітних та відповідно до ст. 31 Закону України 

«Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України від                

20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку організації 

громадських та інших робіт тимчасового характеру», керуючись п. 7                   

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

Затвердити на 2019 рік перелік роботодавців та видів громадських 

робіт, що мають суспільно - корисну спрямованість, відповідають потребам 

громади міста та сприяють її соціальному розвитку (додається). 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                   М. Мельничук 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

                                                                                        13 грудня 2018 року № 395 

 

 

Перелік 

 роботодавців та видів громадських робіт,  

що мають суспільно - корисну спрямованість, відповідають потребам громади 

міста та сприяють її соціальному розвитку на 2019 рік 

 

№ 

п/п 

Назва установи, 

організації 
Види громадських робіт  

1 

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

Підсобні роботи, пов’язані з ремонтом 

об’єктів соціальної сфери (дитячих шкільних 

та дошкільних закладів, спортивних 

майданчиків); благоустрій та наведення 

порядку на прилеглих територіях 

2 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Роботи з документацією, інформування 

населення з питань призначення житлових 

субсидій, дотацій, соціальних допомог, 

розповсюдження інформаційних матеріалів 

тощо 

3 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) виконавчого 

комітету міської ради 

Догляд за особами похилого віку та 

інвалідами; виконання підсобних робіт, 

пов’язаних з ремонтом в оселях та наведення 

санітарного порядку; виконання підсобних 

робіт на присадибних ділянках та прилеглих 

територіях; підсобні городні роботи 

(посадка, заготівля овочів, фруктів та інші 

види робіт); прання білизни, доставка 

продуктів харчування, ліків, товарів 

побутового вжитку   

4 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Роботи з відновлення та по догляду 

заповідників, пам’яток історії, культури та 

архітектури; підсобні роботи в музеях 

 

5 

Старокостянтинівський 

комбінат комунальних 

підприємств 

Підтримання території міста в екологічно 

чистому стані (прибирання території 

кладовища та центрального парку); 

наведення санітарного порядку на території 

полігону твердих побутових відходів 



 

2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 

6 

Комунальне ремонтно-

будівне шляхове 

підприємство 

 

Благоустрій та озеленення території міста, 

придорожніх смуг, зон відпочинку, парків, 

скверів, місць де розташовані пам’ятники 

історії (посадка, побілка, підрізка дерев, 

догляд за зеленими насадженнями)  

 

7 
Об’єднаний міський 

військовий комісаріат 

Роботи з документацією у період підготовки 

та проведення призовної кампанії тощо 

  

 

 

 

Керуючий справами                       підпис                                               В. Янзюк 

 

 


