від “14” січня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
14 січня 2015 № 6-р

№ 6-р
м. Знам’янка

ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт на 2015 рік

Про затвердження Переліку
видів громадських робіт
на 2015 рік

Відповідно до 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, з метою забезпечення зайнятості населення району:
1. Затвердити Перелік видів громадських робіт на 2015 рік (додається).
2. Фінансування громадських робіт проводити за рахунок коштів
районного та сільських бюджетів в обсягах, передбачених рішенням районної
ради від 17 вересня 2013 року № 449 "Про затвердження районної Програми
зайнятості населення Знам’янського району на 2014-2017 роки", на виконання
даної Програми, Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття.
3. Знам’янському міськрайонному центру зайнятості сприяти організації
та проведенню громадських робіт у 2015 році відповідно до затвердженого
Переліку видів громадських робіт на 2015 рік.
4. Дане розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів
соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд,
придорожніх смуг.
2. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної
сфери ( закладів культури і охорони).
3. Роботи, пов’язані з ремонтом тепло- та водопостачання, вуличнодорожньої мережі, на території населених пунктів району.
4. Роботи, пов’язані з укріпленням дамб, мостових споруд, меліоративні
роботи, що проводяться на територіях сільських рад.
5. Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам,
дітям-сиротам, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я та
соціальної допомоги, допоміжні роботи у домах для людей похилого віку.
6. Роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для
навчальних закладів, охорони здоров’я, будинків для громадян похилого віку,
інвалідів та дітей.
7. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов,
визнаних такими в установленому порядку.
8. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та
пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території
населеного пункту.

5. Юридичному сектору апарату районної державної адміністрації подати
дане розпорядження на державну реєстрацію до Знам'янського міськрайонного
управління юстиції відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня
1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади".

9. Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам'яток
архітектури, історії та культури.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Анісімову-Шило О.І.

10. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел
та водоймищ, русел річок.
11. Супровід інвалідів по зору.

Голова районної
державної адміністрації

12. Інформування населення з надання житлових субсидій за спрощеною
процедурою.
Ю. ГРИГОРАШ

13. Інші види суспільно-корисних робіт.
Керівник апарату районної
державної адміністрації

О. СЛЮСАРЕНКО

