
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

20 січня 2016р.                                 № 8 

 

Про   внесення змін та доповнень 

до  міської  Програми  про  організацію  

оплачуваних  громадських робіт 

на 2016 рік 

 

        Розглянувши лист  Управління праці та соціального захисту населення 

Гребінківської районної державної адміністрації від 05.01.2016 року  

№  18 - 02 /17 , ст.31 Закону України «Про зайнятість населення» № 5067-VI 

від 05.07.2012 року, пп.7 п.«б» ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та відповідно до Положення про порядок 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. 

№175 та з метою надання додаткової соціальної підтримки і забезпечення 

тимчасової зайнятості безробітних та інших категорій осіб,  виконавчий 

комітет  Гребінківської  міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

    1. Внести зміни та доповнення до міської Програми  про організацію 

оплачуваних громадських робіт, затвердженої  рішенням 2 ( позачергової) 

сесії  VІІ скликання   від 23.12.2015року. 

    1.1.  У пункті 1 слова « комунальної  форми  власності» виключити. 

     1.2.  Пункти  3 та 4 викласти у наступній редакції: 

 « п. 3. Громадські роботи є видом суспільно корисних  оплачуваних робіт в 

інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового 

стимулювання мотивації  до праці, матеріальної підтримки безробітних та 

інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. 

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством 

джерел. 

    У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт 

фінансування організації  таких робіт здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів та / або Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття. Передбачити 

фінансування громадських оплачуваних  робіт у сумі 50 ( п’ятдесят ) тисяч 

гривень на 2016 рік. 



 

   п.4. До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на 

добровільних засадах залучаються безробітні та інші категорії  осіб 

відповідно до п.1 статті 31 Закону України « Про зайнятість населення» 

    1.3. У додатку 1 слова « комунальної форми власності» виключити. 

Затвердити наступний Перелік  підприємств, на яких будуть створені 

тимчасові робочі місця для організації громадських робіт для безробітних 

 

№ 

п/п 

     Назва підприємства, організації Кількість тимчасових 

робочих місць 

1. Гребінківський комбінат комунальних 

підприємств 

 80 

2. Спортивний комплекс міста Гребінка                45 

3. Привокзальний ринок міста Гребінка                10 

4. Гребінківська міська рада                50 

   

   1.4. Додаток 2 доповнити пунктом 7 наступного змісту: 

« п.7. Роботи щодо інформування населення стосовно порядку отримання 

житлових субсидій, компенсацій та технічної підготовки документації з 

кур'єрською доставкою документів та запитів» 

 

     2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути питання та затвердити 

запропоновані зміни та доповнення  до міської  Програми  про  організацію  

оплачуваних  громадських робіт на 2016 рік ( додаються) 

 

 

 

Міський голова                                                                         В.І.Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 



                                                  Додаток 

 до рішення  виконавчого  

 комітету міської ради 

 від 20.01.2016 р.  №8 

 

 Зміни і доповнення, 

що вносяться до  міської  Програми  про  організацію оплачуваних 

громадських робіт, затвердженої  рішенням 2(  позачергової )сесії  VІІ 

скликання  від 23.12.2015 року 

 

1. Внести зміни та доповнення до міської Програми  про організацію 

оплачуваних громадських робіт, затвердженої  рішенням 2 ( позачергової) 

сесії  VІІ скликання   від 23.12.2015року. 

           1. 1.  У пункті 1 слова « комунальної  форми  власності» виключити. 

           1. 2.  Пункти  3 та 4 викласти у наступній редакції: 

    « п. 3. Громадські роботи є видом суспільно корисних  оплачуваних робіт в 

інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового 

стимулювання мотивації  до праці, матеріальної підтримки безробітних та 

інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. 

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством 

джерел. 

    У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт 

фінансування організації  таких робіт здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів та / або Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття. Передбачити 

фінансування громадських оплачуваних  робіт у сумі 50 ( п’ятдесят ) тисяч 

гривень на 2016 рік. 

 

       п.4. До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на 

добровільних засадах залучаються безробітні та інші категорії  осіб 

відповідно до п.1 статті 31 Закону України « Про зайнятість населення» 

 

        1.3. У додатку 1 слова « комунальної форми власності» виключити. 

Затвердити наступний Перелік  підприємств, на яких будуть створені 

тимчасові робочі місця для організації громадських робіт для безробітних 

 

№ 

п/п 

     Назва підприємства, організації Кількість тимчасових 

робочих місць 

1. Гребінківський комбінат комунальних 

підприємств 

 80 

2. Спортивний комплекс міста Гребінка                45 

3. Привокзальний ринок міста Гребінка                10 

4. Гребінківська міська рада                50 

 



    

       1.4. Додаток 2 доповнити пунктом 7 наступного змісту: 

     «п.7. Роботи щодо інформування населення стосовно порядку отримання 

житлових субсидій, компенсацій та технічної підготовки документації з 

кур'єрською доставкою документів та запитів» 
 


