
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21 грудня 2022 року № 170

Про організацію суспільно корисних
робіт в умовах воєнного стану

Керуючись підпунктом 7 пункту «б» частини першої статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
розпорядження голови Полтавської обласної військової адміністрації від
28.10.2022 № 358 «Про організацію суспільно корисних робіт», Порядку
залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного
стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня
2011 № 753 (далі Порядок) з метою організації суспільно корисних робіт, що
мають оборонних характер та відповідають інтересам Гребінківської міської
територіальної громади, а також з метою ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період
воєнного стану та їх наслідків, фінансування яких здійснюється з Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття, виконавчий комітет Гребінківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Запровадити трудову повинність та організувати суспільно корисні роботи в

умовах воєнного стану на території Гребінківської міської територіальної
громади (далі – суспільно корисні роботи).

2. Залучати до суспільно корисних робіт працездатних осіб, у тому числі осіб,
що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом
здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім
працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері
забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами у
період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний
характер, а також осіб, залучених до здійснення заходів національного
спротиву), а саме:
- зареєстрованих безробітних та інших незайнятих осіб, зокрема

внутрішньо переміщених;
– працівників функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за

погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання
мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових
формувань цивільного захисту, – у порядку переведення (за потреби);

– осіб, зайнятих в особистому селянському господарстві (за потреби);
– осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (за потреби).



3. Затвердити перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в
умовах воєнного стану, до виконання яких залучаються працездатні
особи на території Гребінківської міської територіальної громади згідно з
додатком 1.

4. Затвердити перелік замовників суспільно корисних робіт згідно з
додатком 2, та визначити, що межами проведення таких робіт є територія
Гребінківської міської територіальної громади.

5. Гребінківській філії Полтавського обласного центру зайнятості (директор
Широкова Н.А.) сприяти залученню зареєстрованих безробітних осіб до
виконання суспільно корисних робіт відповідно Порядку.

6. Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються
зареєстрованими безробітними, здійснити за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття, передбачених для виконання громадських робіт та інших
робіт тимчасового характеру, коштів місцевих бюджетів, замовників
(підприємств, установ, організацій). Фінансування суспільно корисних
робіт здійснити шляхом спрямування коштів на оплату праці у розмірі
мінімальної заробітної плати, сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплату проїзду в
межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку (у разі
потреби), відповідно Порядку.

7. У разі залучення до суспільно корисних робіт зареєстрованих безробітних
замовнику (підприємству, установі, організації) укласти договір про
організацію та фінансування суспільно корисних робіт з Гребінківською
філією Полтавського обласного центру зайнятості.

8. Довести дане рішення до відома населення через засоби масової
інформації шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті
Гребінківської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про
доступ до публічної інформації».

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Зінченка В.М.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Гребінківської міської ради
від 21 грудня 2022 року № 170

Перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах
воєнного стану, до виконання яких залучаються працездатні особи на

території Гребінківської міської територіальної громади

1. Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на
об’єктах забезпечення життєдіяльності.

2. Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг.
3. Ремонт і будівництво житлових приміщень.
4. Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту до

використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування існуючих
наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття.

5. Вантажно-розвантажувальні роботи, у тому числі гуманітарної та іншої
допомоги, дров що виконуються з різних видів транспорту, зокрема на
залізниці, тощо.

6. Плетіння захисних сіток.
7. Заготівля дров для пунктів незламності, населення та військових.
8. Ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери.
9. Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям,

громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають
можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного,
природного та воєнного характеру.

10.Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали
внаслідок бойових дій, внутрішньо переміщених осіб.

11.Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної
безпеки на випадок надзвичайних ситуацій.

12.Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.
13.Упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних

джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд.
14.Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігону твердих

побутових відходів та сміттєвого поля.
15.Роботи із забезпечення сталого функціонування Пунктів незламності.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

Гребінківської міської ради
від 21 грудня 2022 року № 170

Перелік замовників
суспільно корисних робіт

1. Гребінківський комбінат комунальних підприємств.
2. Гребінківський територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Гребінківської міської ради Полтавської
області.

3. Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО


