
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 25.04.2022 № 202рг 
          м. Покровськ 

 

Про запровадження трудової  

повинності в Покровській міській  

територіальній громаді 

 

 

 На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника 

обласної     військової   адміністрації    від  22   квітня  2022  року   №229/5-22 

«Про організацію виконання рішення військового командування», 

враховуючи  укази Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022» 

Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року №133/2022 

року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 24 лютого 

2022  року №68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», відповідно 

до статті  22 Закону України «Про зайнятість населення» (зі змінами), статей 

3,4, 8, 15  Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі 

змінами), Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт 

в умовах  воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 липня 2011 року № 753 (зі змінами) (далі — Порядок), з 

метою створення системи оборонних рубежів в межах Покровського району 

та недопущення подальшого просування військ Російської Федерації 

територією України, необхідності залучення працездатних осіб до виконання 

суспільно корисних робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації 

надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,  керуючись ст.ст. 42,59,73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в України» 

 

1. Визначити,  що до виконання суспільно корисних робіт 

залучаються працездатні особи віком від 18 до 60 років, за професіями  та  

спеціальностями, визначеними  в додатку 1 до цього розпорядження 

(додається). 

2. Перелік видів суспільно корисних робіт, до виконання яких 

залучаються працездатні особи, визначено в додатку 2 до цього 

розпорядження (додається). 



3. Перелік підприємств – замовників  суспільно корисних робіт, що 

мають оборонний характер визначено в додатку 3 до цього розпорядження 

(додається). 

4. Рекомендувати керівникам підприємств – замовників суспільно 

корисних робіт, що мають оборонний характер: 

1) укласти з працездатними особами, що залучаються до виконання 

суспільно корисних робіт  строкові договори з урахуванням пункту 10 

Порядку; 

2) при укладанні строкових  договорів з працездатними особами, що 

залучаються до виконання суспільно корисних робіт, дотримуватися прав та 

свобод людини та вимог законодавства у сфері охорони праці; 

3) враховувати, що відповідно до пункту 9 Порядку забороняється 

виконання суспільно корисних робіт на радіаційно або хімічно забруднених 

територіях, у районах ведення бойових дій, виникнення небезпечних і 

особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування 

вибухонебезпечних предметів, а також на необоронюваній місцевості. 

5. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Зінченку А.М., заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Добровольському О.О., заступнику міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Мілютіну К.С. надати міському 

голові у термін до 25.04.2022 року: 

1) перелік груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються 

до виконання суспільно корисних робіт, їх орієнтовну чисельність;  

2) місце та час збору працездатних осіб, що залучаються до виконання 

суспільно корисних робіт, строк виконання таких робіт; 

3) межі території, транспортні маршрути та найменування об'єктів, де 

планується виконання зазначених робіт. 

6. Департаменту фінансово-економічної політики та управління 

активами (Порецька) передбачити відповідні витрати у місцевому бюджеті. 

 7. Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на  

міський Штаб оперативного реагування по Покровській міській 

територіальній громаді утворений відповідно до розпорядження міського 

голови №119рг від 25.02.2022р., контроль - заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Добровольського О.О. та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Зінченка А.М. 
 

Міський голова       Руслан ТРЕБУШКІН 



Додаток 1  

до розпорядження голови  

25.04.2022 № 202рг 

 

Перелік 

професій  та  спеціальностей працездатних осіб необхідних  

для залучення до суспільно корисних робіт 

 

№ 

з/п 

Професія або спеціальність 

1 Механізатор 

2 Бульдозерист 

3 Екскаваторник 

4 Крановщик 

5 Водій категорії С 

6 Слюсар з ремонту автотранспорту 

7 Різноробочий 

8 зварювальник 

9 такелажник 

 

 

Керуючий справами виконкому ради    А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до розпорядження голови  

25.04.2022 № 202рг 

 

Перелік 

видів суспільно корисних робіт,  

до виконання яких залучаються працездатні особи 

 

№ з/п Вид суспільно корисної  роботи 

1 ліквідація стихійних лих 

2 розпилювання та рубання дров для опалення приміщень 

3 прибирання вулиць, розчистка та ремонт доріг в населених пунктах 

4 розбір завалів зруйнованих будівель 

5 впорядкування території населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку 

відповідно до діючого законодавства 

6 виконання земельних робіт(копання ровів, траншей) 

7 розвантажування та завантаження необхідних матеріалів 

8 створення інженерних споруд оборонного призначення 

 

 

Керуючий справами виконкому ради    А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до розпорядження голови  

25.04.2022 № 202рг 

 

 

Перелік 

підприємств – замовників  суспільно корисних робіт,  

що мають оборонний характер 

 

№з/п Назва підприємства – замовника   

1  КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

2 КП «Покровськ-авто» 

3 КП «Покровськводоканал 

4 КП «Покровсьтепломережа» 

5 КП «Управління капітального будівництва» 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради    А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

міського голови 

 

Про запровадження трудової  

повинності в Покровській міській  

територіальній громаді 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Відділом юридичного забезпечення діяльності міської  

          ради та її виконавчих органів ради 

 

 

Начальник відділу       В.Пишна 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради    М. Шабельник   

Заступник міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради     А.Зінченко 

 

Заступник міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради      К.Мілютін 

 

Заступник міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради    О.Добровольський 

Керуючий справами виконкому 

ради                                                                                             А. Жук 

 

В.о.начальника відділу документообігу 

міської ради                                                                                О.Жихарєва 

 

 

 

 

 

 

 


