
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_27 січня 2022____ року               м. Старокостянтинів                       № _______18________ 
 

 

 

Про організацію громадських 

робіт у 2022 році 

 

 

З метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян для 

виконання робіт, що задовольняють суспільні потреби територіальної громади, 

відповідно до статті 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 підпунктом 7 пункту 6 частини першої статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити види громадських робіт, що мають суспільно корисну 

спрямованість, відповідають потребам Старокостянтинівської міської 

територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку на 2022 рік згідно 

з додатком 1. 

 

2. Затвердити перелік роботодавців, за участю яких у 2022 році планується 

організація громадських робіт за рахунок коштів міської територіальної 

громади та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування  України на випадок безробіття згідно з додатком 2. 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                       Микола МЕЛЬНИЧУК 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

27 січня 2022 року №  18 

 

 

Перелік 

 видів громадських робіт, що мають суспільно  корисну спрямованість, 

 відповідають потребам Старокостянтинівської міської  територіальної громади 

та сприяють її соціальному розвитку на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Види громадських робіт  

1 2 

1 
Впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць 

поховання захисників Вітчизни 

2 

Впорядкування території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,              

стихійного лиха, складних погодних умов, що не пов’язане з ризиком 

для життя 

3 
Догляд за особами похилого віку, ветеранами війни та інвалідами, за 

хворими в закладах охорони здоров’я  

4 
Наведення санітарного порядку на території полігону твердих побутових 

відходів 

5 
Надання допомоги учасникам бойових дій та сім’ям загиблих учасників 

антитерористичної операції/ООС 

6 

Підсобні роботи, пов’язані з ремонтом та обслуговуванням об’єктів 

соціальної сфери (шкільних та дошкільних навчальних                         

закладів, спортивних майданчиків), закладів культури і охорони  

здоров’я  

7 
Підсобні роботи при ремонті приватних житлових будинків одиноких 

осіб з числа ветеранів війни та інвалідів 

8 

Підтримання території міської територіальної громади в екологічно 

чистому стані (прибирання території кладовищ, придорожніх смуг, зон 

відпочинку та парків) 

9 
Робота з відновлення заповідників, пам’ятників архітектури, історії та 

культури 

10 

Робота з документацією, інформування населення з питань призначення 

житлових субсидій, дотацій, соціальних допомог, розповсюдження 

інформаційних матеріалів 

11 
Соціальна робота з дітьми, молоддю, соціально вразливими верствами 

населення, інші роботи соціального напрямку 

12 
Інші доступні види трудової діяльності, що не пов’язані з              

ризиком   для    життя,    відповідають  потребам територіальної громади,      



 

2 

 

Продовження додатка 1 

 

1 2 

 
мають суспільно корисну спрямованість та сприяють її соціальному 

розвитку 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

27 січня 2022 року № 18 

     

 

Перелік 

роботодавців, за участю яких у 2022 році планується організація громадських 

робіт за рахунок коштів міської територіальної громади та/або  коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на 

випадок безробіття 

 

№ 

з/п 
Назва установи, організації  

1 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

2 Управління освіти виконавчого комітету міської ради 

3 
Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради 

4 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету  міської ради 

5 
Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської 

ради 

6 
Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

7 
Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

8 

Комунальне некомерційне підприємство «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району  Хмельницької області 

9 

Комунальне некомерційне підприємство «Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницького району Хмельницької області 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради            підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 


