
 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

          

 

від 21.06.2019 № 226 ___ 
                               м.Покровськ 

 
 

Про організацію громадських оплачуваних  

робіт для учнівської та студентської молоді  

під час літніх канікул та у вільний від  

навчання час у м. Покровську 

 

 

З метою забезпечення тимчасової зайнятості учнівської та студентської молоді під 

час літніх канікул та у вільний від навчання час, поліпшення їх матеріального становища,  

а також з метою надання соціальної підтримки дітям пільгових категорій, керуючись ст.31 

Закону України «Про зайнятість населення» та статей 34,59,73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Покровської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Організувати громадські оплачувані роботи для учнівської та студентської 

молоді під час літніх канікул та у вільний від навчання час за рахунок коштів міського 

бюджету. 

2. Затвердити Порядок організації громадських оплачуваних робіт для 

учнівської та студентської молоді під час літніх канікул та у вільний від навчання час у 

м.Покровську (додається). 

3.  Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) здійснювати 

фінансування громадських робіт для учнівської та студентської молоді в межах бюджету. 

4. Управлінню сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької 

області (Щербинка) забезпечити ефективне використання коштів для фінансування 

громадських оплачуваних робіт для учнівської та студентської молоді, підбір працівників, 

які здійснюватимуть догляд за неповнолітніми під час проведення громадських 

оплачуваних робіт. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Олехнович О. 

 

 

Міський  голова                                                                                           Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому міської ради 

від 21.06.2019 № 226 ___ 

 

 

ПОРЯДОК 

про організацію громадських оплачуваних робіт 

для учнівської та студентської молоді 

під час літніх канікул та у вільний від навчання час 

у м. Покровську 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Цей порядок визначає механізм організації громадських робіт тимчасового 

характеру для неповнолітніх, а також фінансування їх організації. 

1.2.  Для забезпечення тимчасового працевлаштування учнівської та 

студентської молоді, в першу чергу дітей пільгових категорій, в тому числі: дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних і малозабезпечених 

сімей, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей 

батьків, які отримують допомогу одинокій матері (батькові) відповідно до Закону України 

«Про державну допомогу сім'ям  з дітьми», дітей із сімей, що опинилися в складних 

життєвих обставинах, неповнолітніх, які перебувають на обліку у підрозділі кримінальної 

поліції у справах дітей Покровського ВП ГУНП Донецької області та кримінально-

виконавчій інспекції, а також з метою надання соціальної підтримки дітям із сімей, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції до міста Покровська, та дітям, батьки яких постраждали або 

беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції та забезпечення її проведення, 

спортсменів міста та району під час літніх канікул  та у вільний від навчання час 

виконавчий комітет Покровської міської ради та комітет з фізичної культури та спорту 

Покровської міської ради організовують  громадські оплачувані роботи в установах та 

організаціях міста. 

1.3.  На неповнолітніх, які беруть участь у громадських роботах тимчасового 

характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про 

працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

1.4.  Громадські оплачувані роботи повинні мати суспільно корисну 

направленість, сприяти соціальному розвитку міста. 

1.5.  Громадські оплачувані роботи виконуються виключно на створених для 

цього тимчасових робочих місцях на підприємствах житлово-комунальної сфери, на 

інших підприємствах, в установах і організаціях міста. Робочі місця утворюються за 

наказом (розпорядженням) роботодавця. 

Управління сім’ї, молоді та спорту формує банк даних  дітей та молоді, що 

бажають взяти участь у оплачуваних роботах під час літніх канікул та у вільний від 

навчання час, на підставі документів:  

свідоцтво про народження неповнолітнього або паспорт, ідентифікаційний код, 

особиста заява та заява одного з батьків  про надання згоди на участь неповнолітньої 

дитини в громадських роботах, копія особистого рахунку в установі ПАТ «Приватбанк», 

довідка про склад сім'ї, копії документів, що підтверджують категорію сім'ї, довідка про 

перебування сім'ї на обліку в центрі соціальних служб, як такої, що знаходиться в 

складних життєвих обставинах, довідка про взяття на облік особи, переміщеної з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної 



операції, документи, що підтверджують статус батьків дитини, які загинули, постраждали 

або беруть безпосередньо учать в антитерористичній операції та забезпеченні її 

проведення. 

Тривалість робочого часу неповнолітніх, які зайняті у громадських роботах:   

- у віці від 14 до 16 років – не більше 24 годин на тиждень; 

- у віці від 16 до 18 років – не більше 36 годин на тиждень. 

Про участь неповнолітніх у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових 

книжок відповідно до законодавства про працю. 

1.6.  Управління сім’ї, молоді та спорту забезпечує підбір та направлення 

учнівської та студентської молоді у відповідності із заявками підприємств, установ, 

організацій. 

 

2. Фінансування громадських оплачуваних робіт. 

 

2.1.  Фінансування громадських оплачуваних робіт для учнівської та 

студентської молоді проводиться за рахунок коштів міського бюджету. 

2.2.  Кошти на організацію громадських оплачуваних робіт можуть 

використовуватися на виплату заробітної плати учнівської та студентської молоді. 

2.3.  Оплата праці учнівської та студентської молоді здійснюється Управлінням 

сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області за фактично виконану 

роботу за існуючими розцінками, тарифами та окладами, але не нижче розміру 

мінімальної зарплати, встановленої законодавством, за умови виконання трудових 

зобов’язань. 

2.4.  Для проведення розрахунків за виконання громадських оплачуваних робіт 

установи і організації, в яких проводилися громадські оплачувані роботи, повинні надати 

до Управлінням сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області 

табель обліку робочу часу та перелік виконаних робіт. 

2.5.  Документи про використання коштів на громадські оплачувані роботи 

зберігаються в бухгалтерії Управлінням сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради 

Донецької області. 

 

Керуючий справами 

виконкому  ради                                                                                            А.Жук 

 

Положення розроблено Управлінням сім`ї, молоді та спорту міської ради 

 

Начальник Управління        В.Щербинка 

 


