
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
від 06.01.2023  № 02 
с. Руська Поляна 
 
Про організацію громадських  
робіт у 2023 році 
 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку 
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого 
постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, на виконання програми організації та 
фінансування у 2023 році громадських робіт, затвердженої рішенням сільської 
ради від 15.12.2022 №29-15/VІІІ, з метою подальшого розвитку громадських 
робіт як одного із важливих напрямів у системі державних гарантій 
забезпечення зайнятості працездатного населення та одночасного вирішення 
питань соціального розвитку громади, виконавчий комітет Руськополянської 
сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які будуть 
організовуватись та проводитись на території Руськополянської сільської ради 
у 2023 році за кошти: 

– місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок 
безробіття (додаток 1). 

2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок 
коштів місцевого бюджету, Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців (на 
добровільних засадах) та інших не заборонених законодавством джерел. У разі 
залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування 
організації таких робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів 
та/або коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 
сільського голови Пашкевич Ю. А. 
 
 
Сільський голова                                                                           Олег ГРИЦЕНКО 
                                                                                  
                                                                                                   



                                                                                                  Додаток 1 
                                                                                              до рішення  виконавчого комітету  

                                                                     від 06.01.2023 № 02 
 

Перелік 
 роботодавців та видів громадських робіт, які будуть проводитись у  2023 році за 

кошти місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття 

 
Назва ПОУ                           Види громадських робіт 
 
Виконавчий 
комітет 
Руськополянської 
сільської ради 
 

1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, територій навколо 
них, історико-культурних заповідників, братських могил та 
інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни.  

2. Утримання у належному стані цвинтарів. 
3. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів 

(зокрема, територій дошкільних навчальних закладів та 
загальноосвітніх шкіл, спортивних майданчиків, стадіонів, 
зон відпочинку та туризму, закладів культури, охорони 
здоров’я), прибирання снігу. 

4. Ремонт та будівництво дошкільних навчальних закладів та 
загальноосвітніх шкіл, лікарень, закладів культури, 
будинків для осіб похилого віку та інвалідів.  

5. Підсобні роботи на ремонті приватних житлових будинків 
одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що 
проводяться за рішенням органів місцевого 
самоврядування. 

6. Впорядкування територій населених пунктів з метою 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних 
рішенням органів місцевого самоврядування. 

7. Роботи в архівах з документацією: підшивання справ, 
нумерація аркушів у справах, каталогізація, формування 
документів у справу,  складання внутрішніх описів до 
справ фондів і наглядових справ. 

8. Інформування населення стосовно порядку отримання 
житлових субсидій, технічної підготовки документації, 
кур'єрської доставки документів та запитів. 

9. Інформування населення щодо запобігання порушень 
громадського порядку.  

10. Допоміжні роботи у домоволодіннях осіб з інвалідністю 
або одиноких непрацездатних громадян. 

11. Надання соціальних послуг особам,  які брали участь у 
воєнних діях, їх сім’ям, особам, які постраждали внаслідок 
бойових дій під час воєнного стану в Україні. 

12. Супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору. 
13. Роботи з екологічного захисту навколишнього середовища 

(зокрема санітарне очищення території населеного пункту). 
14. Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям 

похилого віку. 
 



15. Виготовлення засобів індивідуального захисту від 
інфекційних захворювань. 

16. Надання соціальних послуг особам, які постраждали 
внаслідок збройної агресії російської федерації проти 
України у період дії правового режиму воєнного стану, у 
тому числі внутрішньо переміщеним особам; участь            
у ремонті, упорядкуванні, будівництві об’єктів, які будуть 
використовуватися для проживання зазначених категорій 
осіб. 

17. Надання соціальних послуг сім’ям осіб, які загинули під 
час участі  у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони,  відсічі   і 
стримування збройної агресії російської федерації. 

18. Надання соціальних послуг сім’ям осіб 
військовослужбовців, які беруть участь у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської 
федерації. 

19. Допоміжні роботи під час збору, сортування, фасування, 
складання, розвантаження, видачі гуманітарної допомоги. 

20. Облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев 
для формування окопів. 

21. Заготівля дров для військових та населення. 
22. Розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших 

приміщень, пошкоджених у результаті збройної агресії 
російської федерації. 

23. Розчищення автомобільних доріг від завалів. 
24. Облаштування підвальних приміщень у будинках, школах, 

інших об’єктах під укриття. 
 

 
    

Секретар виконавчого комітету                                                              Надія ШПАК 


