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Про виконання рішення виконавчого комітету № 190 від 21.06.2018 року «Про 

організацію громадських оплачуваних робіт для учнів та студентської молоді  під час 

літніх канікул та у вільний від навчання час у м. Покровськ»  

 

 

Заслухавши інформацію начальника Управління сім’ї, молоді та спорту міської 

ради Щербинки В.О. «Про виконання рішення виконавчого комітету №190 від 21.06.2018 

року «Про організацію громадських оплачуваних робіт для учнів та студентської молоді  

під час літніх канікул та у вільний від навчання час у м. Покровськ», керуючись ст.31 

Закону України «Про зайнятість населення» та ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Інформацію начальника Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради 

Щербинки В.О. «Про виконання рішення виконавчого комітету №190 від 21.06.2018 року 

«Про організацію громадських оплачуваних робіт для учнів та студентської молоді  під 

час літніх канікул та у вільний від навчання час у м. Покровськ» прийняти до відома.  

 

2. Рішення виконкому міської ради № 190 від 21.06.2018 року «Про організацію 

громадських оплачуваних робіт для учнів та студентської молоді  під час літніх канікул та 

у вільний від навчання час у м. Покровськ» зняти з контролю, як виконане. 

 

 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                                            І.Сущенко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація Управління сім’ї, молоді та спорту щодо виконання громадських 

оплачуваних  робіт для учнів та студентської молоді під час літніх канікул та у 

вільний від навчання час на 2019 рік 

         У місті Покровську рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 

21.06.2019 року № 226 рекомендовано роботодавцям міста Покровська організувати 

роботи з тимчасової зайнятості учнівської та студентської молоді під час літніх канікул та 

у вільний від навчання час з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, 

поліпшення матеріального становища, а також з метою надання соціальної підтримки 

дітям пільгових категорій. 

        Згідно цього, Управління сім’ї, молоді та спорту організували громадські оплачувані 

роботи для учнів та студентської молоді під час літніх канікул в установах та організаціях 

міста, що мають суспільно-корисну направленість та сприяли соціальному розвитку міста.  

        Виконувались громадські оплачувані роботи виключно на створених для цього 

тимчасових робочих місцях на базі комунальних закладів Управління сім’ї, молоді та 

спорту. Робочі місця створювались за наказом роботодавця. 

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

взяти участь в оплачуваних роботах на підставі пакету документів, що підтверджували 

особистість, письмовій згоді батьків, або особи що їх замінює,  та певних документів, що 

підтверджували пільгову категорію. У 2019 році кількість залучених дітей склала 57 

чоловік. 

 

       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. 

       Записи про участь неповнолітніх у таких роботах  вносились до трудових книжок 

відповідно до законодавства про працю. 

        Заробітна плата  працівникам молодше вісімнадцяти  років  при 

скороченій  тривалості  щоденної  роботи  виплачувалась за фактично виконану роботу за 

існуючими розцінками, тарифами та окладам в такому ж 

розмірі,  як  працівникам   відповідних   категорій   при   повній тривалості щоденної 

роботи за умови виконання трудових зобов’язань за фінансуванням коштами міського 

бюджету. 

  

 

Начальник управління                                                                                        В.Щербинка 

 


