
  

 

 

 

 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  13 січня  2022 року                Баштанка                                                   № 2      
 

Про організацію громадських робіт 
на  підприємствах,   організаціях та 
установах     Баштанської    міської 
ради в 2022 році 

 

Відповідно до пункту 43 статті 26, підпункту 7 пункту «а» статті 27, 
підпункту 7 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість 
населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI, Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175, з метою 
організації та проведення громадських робіт, як одного із важливих напрямів у 
системі державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення 
та одночасного вирішення питань соціального розвитку населених пунктів 
Баштанської міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Організувати в 2022 році на підприємствах, в установах, організаціях 
Баштанської міської ради проведення громадських робіт, що мають суспільно 

- корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для 
міської ради. 

2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок 
коштів місцевого бюджету, роботодавців, Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших 
не заборонених законодавством джерел. 

 

3. ЗАТВЕРДИТИ: 
1) перелік видів робіт, що мають суспільно-корисну направленість, 

економічну, соціальну та екологічну користь для Баштанської міської ради 
(додаток 1). 

2) перелік підприємств, установ та організацій Баштанської міської ради, 
на яких будуть організовуватися громадські роботи (додаток 2). 



4. Рекомендувати Баштанській районній філії Миколаївського обласного 
центру зайнятості здійснювати направлення зареєстрованих безробітних; осіб, 
які перебувають на обліку в територіальних органах Державного центру 
зайнятості як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину 
заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків 
передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із 
зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця 
згідно з укладеними з роботодавцями договорами. 

5. Рекомендувати  підприємствам,  установам,   організаціям   суворо 
дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні цих робіт. 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  
 

 
 
 
 

Міський голова                                                             Олександр БЕРЕГОВИЙ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Додаток 1 

до рішення виконавчого                 
комітету міської ради   
13.01.2022  № 2 

 

ПЕРЕЛІК 

 робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та 
екологічну користь для Баштанської міської ради 

 

1. Проведення робіт з благоустрою та озеленення населених пунктів, зон 
відпочинку і туризму, об’єктів соціальної сфери. 

2. Ремонт та облаштування дитячих, спортивних та інших майданчиків. 
3. Встановлення та відновлення знаків дорожнього руху на території населених 

пунктів. 
4. Впорядкування меморіалів, кладовищ, пам’ятників. 
5. Екологічний захист навколишнього середовища (проведення робіт по 

впорядкуванню звалищ твердих відходів та несанкціонованих сміттєзвалищ на 
території сільської ради; проведення робіт по боротьбі з карантинними рослинами 
на території населених пунктів та інші). 

6. Підсобні ремонтні роботи в закладах, які знаходяться в комунальній 
власності територіальної громади. 

7. Прибирання узбіч доріг, які знаходяться в комунальній власності органу 
місцевої влади. 

8. Роботи щодо ліквідації наслідків або запобігання надзвичайних ситуацій, 
визнаних в установленому порядку. 

9. Роботи щодо обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної операції. 

10. Інформування та проведення профілактичних бесід з населенням з метою 
запобігання порушенню громадського порядку. 

11. Будівельні та ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери. 
12. Проведення громадських робіт із супроводу осіб з вадами зору. 
13. Громадські роботи з наданням допомоги учасникам антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, сім’ям поранених та загиблих учасників 
антитерористичної операції. 

14. Проведення громадських робіт з надання послуг по догляду, 
обслуговуванню, соціально-медичному патронажу осіб з інвалідністю та людей 
похилого віку в закладах соціальної сфери. 

15. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та 
робота з документами. 

16. Роботи із соціально-вразливими верствами населення, інші роботи 
соціального напрямку. 

17. Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку. 
18. Виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних 

захворювань. 
 

Заступник   міського   голови з 

питань  діяльності  виконавчих  
органів ради                                                                         Олександр ВАСИЛЬЄВ                



                      Додаток 2 

до рішення виконавчого                 
комітету міської ради   
13.01.2022 № 2 

 

ПЕРЕЛІК 

підприємств, установ та організацій Баштанської міської ради, на яких будуть 

організовуватися громадські роботи 

 

 

1. Баштанська міська рада (територіальна громада). 

2. Комунальне  підприємство «Добробут». 

3. КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради». 

 

 

 

 

Заступник  міського  голови  з 

питань діяльності виконавчих  
органів ради                                                                     Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 


