ПРОЕКТ

БОРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2019 року

№

Борова

Про затвердження видів робіт та
організацію проведення
громадських робіт на 2019 рік

Відповідно до пункту 3 статті 24 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175,
Програми економічного і соціального розвитку Борівського району на 2019 рік,
затвердженої рішенням XLІV сесії Борівської районної ради Харківської
області VIІ скликання від 21 грудня 2018 року та 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 району:
1.

Затвердити

Перелік

видів робіт, що мають суспільно корисну

спрямованість, відповідають потребам громади району та сприяють їх
соціальному розвитку (додається).

2.

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.
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3.

Затвердити

Перелік роботодавців, які у встановленому

законодавством порядку, можуть проводити громадські роботи на території
району (додається).

4.

Визначити, що громадські роботи виконуються виключно на створених

для цього робочих місцях. До громадських робіт не відносяться роботи, що
пов’язані з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з підвищеною
небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512. Роботодавці відповідно
до пункту 5 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового
характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
березня 2013 року № 175, подають Борівському районному центру зайнятості
інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових
робочих місць.

5.

Борівському районному центру зайнятості забезпечити направлення осіб

з числа безробітних за їх згодою на визначені громадські роботи. Здійснювати
постійне інформування населення району про можливість участі в громадських
роботах.

6.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови

районної державної адміністрації С.ШУТЬКА.

7.

Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з моменту

його оприлюднення.

Голова районної державної
адміністрації

Аркуш погодження додається

В.КІЯН
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Борівської
районної державної адміністрації
Харківської області
2019 року №
Перелік
роботодавців, які у встановленому законодавством порядку, можуть
проводити громадські роботи на території району

1. Борівська центральна районна лікарня Борівської районної ради
Харківської області

2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Борівської районної державної адміністрації

3. Відділ культури і туризму Борівської районної державної адміністрації

4. Відділ освіти Борівської районної державної адміністрації

5. Комунальне некомерційне підприємство «Борівський районний центр
первинної

медико-санітарної

допомоги»

Борівської

районної

ради

Харківської області

6.Управління

соціального

захисту

населення

Борівської

районної

державної адміністрації

7. Дитячий позаміський комунальний заклад оздоровлення та відпочинку
«Орлятко» Борівської районної ради Харківської області.
Заступник голови районної
державної адміністрації
Олена Суржик

С. ШУТЬКО

4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Борівської
районної державної адміністрації
Харківської області
2019 року №

Перелік
видів робіт, що мають суспільно корисну спрямованість,
відповідають потребам громади району та сприяють їх соціальному
розвитку

1. Роботи, пов’язані з впорядкуванням кладовищ, зон відпочинку та
туризму.

2. Роботи, пов’язані з відновленням заповідників, пам’яток архітектури,
історії та культури.

3. Роботи, пов’язані з відновленням бібліотечного фонду в бібліотеках.

4. Роботи в архівах з документацією.

5. Роботи, пов’язані з прибиранням придорожніх смуг та придорожніх
лісонасаджень.

6. Роботи з догляду за особами похилого віку та особами з інвалідністю.

7. Роботи, пов’язані з впорядкуванням території дитячого позаміського
комунального закладу оздоровлення та відпочинку «Орлятко» Борівської
районної ради Харківської області.
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8. Роботи з догляду за хворими в

закладах охорони здоров’я та

допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку.

9. Інформування

населення

стосовно

порядку

отримання

житлових

субсидій.

10. Верифікація соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

11.Інформування населення щодо запобігання та профілактики безпеки
життєдіяльності.

12. Супровід інвалідів зору.

13. Участь у соціологічних опитуваннях, тимчасових масових дослідженнях
та анкетуваннях населення.

14. Роботи із здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб.
15. Роботи,

пов’язані

із

забезпеченням

соціального

супроводу

чи

стороннього догляду.
16.Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціальномедичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних
осіб.

17.Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є
учасником АТО.

Заступник голови районної
державної адміністрації
Олена Суржик

С. ШУТЬКО

