
  
 

УКРАЇНА 
 

          ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА    
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від __16.12.2016 №___336 
                               м. Покровськ 
 
 
Про організацію громадських 
робіт на 2017 рік 
 
 

З метою забезпечення тимчасової зайнятості, виконання суспільно 
корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які 
організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, 
матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, згідно з 
Програмою зайнятості населення на період до 2017 року, затвердженої 
рішенням міської ради від 27.03.2013 №6/27-5 "Про Програму зайнятості 
населення на період до 2017 року ", керуючись статтею 31 Закону України «Про 
зайнятість населення», постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 
№ 175 «Про затвердження Порядку організації громадських робіт та інших 
робіт тимчасового характеру», статтями 34, 59, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Рекомендувати роботодавцям міста Покровська організувати роботи з 
тимчасової зайнятості безробітних та інших категорій осіб за рахунок коштів 
місцевих бюджетів, роботодавців, Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття та інших не 
заборонених законодавством джерел на створених для цього тимчасових 
робочих місцях. 

 
2. Міському центру зайнятості (Толмачов) провести роботу з 

забезпечення тимчасової зайнятості безробітних та інших категорій осіб, 
зареєстрованих в центрі зайнятості, відповідно до переліку видів робіт: 

- упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць 
поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання в належному  стані 
цвинтарів; 

- благоустрій та озеленення території населених пунктів, об’єктів 
соціальної сфери, закладів охорони здоров’я, кладовищ, зон відпочинку і 
туризму, культових споруд, придорожніх смуг; 

- догляд за особами похилого віку, інвалідами та інші роботи, пов’язані із 
забезпеченням соціального супроводу чи стороннього догляду; 
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- благоустрій території населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 
 
- роботи з відновлення та догляду за заповідниками, пам’ятками 

архітектури, історії та культури; 
- робота в музеях, з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках та в 

архівах; 
- різноманітні кваліфіковані та некваліфіковані роботи на підприємствах, 

які сприяють їх стабільній роботі; 
- інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій, 

довідок, виплат та державної допомоги, у т.ч. соціального напрямку; 
- здійснення заходів із заліснення земель; 
- супровід інвалідів зору; 
- інформування населення про порядок оформлення документів та видачі 

довідок. 
 
3. Рекомендувати роботодавцям, яким необхідні робітники на проведення 

громадських робіт, укласти договори про організацію громадських робіт та 
фінансування їх організації з міським центром зайнятості (перелік роботодавців 
додається). 

 
4. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок 

коштів місцевих бюджетів та/або Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття. 

 
5. Міському центру зайнятості (Толмачов) провести роботу з 

забезпечення організації громадських робіт на  підприємствах, організаціях та 
установах міста. 

 
6. Рішення виконкому від 16.12.2015 № 295 «Про організацію 

громадських робіт на 2016 рік» зняти з контролю, як виконане. 
 
7. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

міський центр зайнятості (Толмачов), контроль – на заступника міського голови 
Третяка Ю.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                             Р.В. Требушкін 
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Додаток  
до рішення виконкому  
міської ради  
__________ №_______ 

 
 

Перелік 
роботодавців  з забезпечення організації громадських робіт на 2017 рік 

 
1. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської 
міської ради 
2. Комунальне підприємство «Покровськводоканал» 
3. Покровська центральна районна лікарня  
4. Комітет по фізичній культурі та спорту Покровської міської ради 
5. Управління соціального захисту населення Покровської міської ради  
6. Філія "Автодор №7 "Дочірнього підприємства "Донецький облавтодор" 
Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні 
дороги України" 
7. Комунальне підприємство «Міський парк культури та відпочинку» 
8. Комунальне підприємство «Управління міського господарства» 
9. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради 
10. Комунальна медична установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
11. Відділ освіти Покровської міської ради 
12. Комунальне підприємство «Покровська ритуальна служба» 
13. Покровський відділ поліції ГУНП в Донецькій області 
14. Покровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
15. Покровсько-Селидівський об'єднаний міський військовий комісаріат 
16. Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Покровська міська лікарня» 
17. Товариство з обмеженою відповідальністю «Управителі житлового фонду» 
18. Комунальне підприємство «Покровськтепломережа» 
19. Комунальна установа "Покровський психоневрологічний інтернат" 
20. Фізична особа – підприємець Бобошко Олександр Анатолійович 
21. Фізична особа – підприємець Змеуль Ірина Миколаївна 
22. Фізична особа – підприємець Жужман Олег Васильович 
23. Фізична особа – підприємець Люцевич Світлана Іванівна 
24. Фізична особа – підприємець Кондратьєва Ірина Олександрівна 
25. Фізична особа – підприємець Придатко Вікторія Валеріївна 
26. Фізична особа – підприємець Машир Роман Вікторович 
 
Керуючий справами виконкому            А.В. Жук 
міської ради 
 
Перелік роботодавців з забезпечення організації громадських робіт на 2017 рік 
підготовлений Покровським міським центром зайнятості Донецької області 
 
Директор                М.І. Толмачов 


