
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.12.2020 № 439 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження переліку видів  

громадських робіт та роботодавців у 2021 році 

 

 Розглянувши лист Золотоніської міськрайонної філії Черкаського 

обласного центру зайнятості (10.12.2020 № 2121) про визначення видів 

громадських робіт та роботодавців на 2021 рік, з метою забезпечення 

тимчасової зайнятості незайнятого населення, безробітних та подальшого 

розвитку громадських робіт, керуючись п. 7 „б” ч. 1 ст. 34 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які будуть організовуватись 

та проводитись у 2021 році за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття та коштів 

місцевого бюджету згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перелік видів громадських робіт, які будуть організовуватись 

та проводитись у 2021 році за рахунок коштів роботодавців згідно з додатком 2. 

3. Затвердити перелік роботодавців, за участю яких планується організація 

громадських робіт у 2021 році для населення міста згідно з додатком 3. 

4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно 

від форм власності, Золотоніській міськрайонній філії Черкаського обласного 

центру зайнятості при організації громадських робіт застосовувати визначені 

види робіт. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Ніщенко М.Е. та управління праці та соціального захисту населення  

(Лукомська Т. Е.). 

 

 

Міський голова            В.О. Войцехівський 

 
Лукомська 23320 



        Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 28.12.2020 № 439 

 

 

Перелік видів громадських робіт, які будуть організовуватись та проводитись  

у 2021 році за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття та місцевого бюджету 

 

1. Упорядкування меморіалів, пам'ятників, територій навколо них, історико-

культурних заповідників, братських могил та інших місць поховання загиблих 

захисників Вітчизни.  

2. Утримання у належному стані цвинтарів. 

3. Благоустрій та озеленення території населеного пункту (зокрема, територій 

дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, спортивних 

майданчиків, стадіонів, зон відпочинку та туризму, закладів культури, охорони 

здоров’я), прибирання снігу. 

4. Заліснення земель. 

5. Упорядкування придорожніх смуг. 

6. Ремонт та будівництво дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх 

шкіл, лікарень, закладів культури, будинків для осіб похилого віку та інвалідів.  

7. Підсобні роботи на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з 

числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням органів 

місцевого самоврядування. 

8. Догляд за хворими, підсобні роботи у лікарнях. 

9. Догляд за пенсіонерами, інвалідами, одинокими непрацездатними 

громадянами. 

10.  Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг. 

11.  Підсобні роботи у будинках-інтернатах для інвалідів та престарілих. 

12.  Впорядкування території населеного пункту з метою ліквідації наслідків  

надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів місцевого самоврядування. 

13.  Роботи в архівах з документацією: переміщення картонажних коробок в 

архівосховищі з метою раціонального розміщення фондів, підшивання справ, 

нумерація аркушів у справах, наклейка ярликів на картонажні коробки, 

каталогізація, перевіряння наявності стану справ, формування документів у 

справу, заповнення аркушів фонду, складання заголовків справ згідно 

номенклатури, складання внутрішніх описів до справ фондів і наглядових 

справ, шифрування справ, складання передмов при упорядкуванні справ, 

знесилювання справ. 

14.  Супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору, які перебувають 

на обліку в організації Українського товариства сліпих. 

15. Участь у спеціальних громадських формуваннях для забезпечення 

громадського порядку. 

16.  Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та 

робота з документацією. 



 

 

 

17.  Надання підтримки соціально вразливим верствам населення, зокрема, 

особам з інвалідністю, учасникам АТО, сім’ям, члени яких загинули, 

постраждали чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту. 

18. Екологічний захист навколишнього середовища. 

19.  Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку. 

20.  Виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних хвороб.  

21.  Догляд за пенсіонерами, інвалідами, одинокими непрацездатними 

громадянами. 

22.  Супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору, які перебувають 

на обліку в організації Українського товариства сліпих. 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 28.12.2020 № 439 

 

Перелік видів громадських робіт, які будуть проводитись  

у 2021 році, за кошти роботодавців 

 

 

1. Роботи, наведені у додатку 1  

2. Підсобні роботи у переробній промисловості. 

3. Підсобні роботи у будівництві. 

4. Підсобні роботи у галузі транспорту та зв’язку. 

5. Підсобні роботи у галузі торгівлі та громадського харчування. 

 

 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

               від 28.12.2020 № 439 

 

Перелік роботодавців,  

за участю яких планується організація громадських робіт у 2021 році 

 для населення міста  

 

 

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

2. Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету. 

3. Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради. 

4. Золотоніський міський центр соціальної допомоги. 

5. КП «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)» Золотоніської міської ради. 

6. Територіальна первинна організація «Українського товариства сліпих».  

 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 

 


