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Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», пункту 3 статті 24 Закону 
України «Про місцеві державнї адміністрації», Порядку організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 
2013 р. № 175, розпорядження голови Маловисківської районної державної адміністрації від 
27.12.2017 року № 500-р «Про організацію громадських робіт у 2018 році» та з метою 
організації суспільно корисних робіт та забезпечення тимчасової зайнятості населення: 

✓ 

1. Затвердити наступний перелік видів громадських робіт, які можуть організовуватися на 
території Смолінської селищної ради в 2018 році: 

1.1 Благоустрій та озелен_ення територій населених пунктш, об' єктів соціальної сфери, 
кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг. 

1.2 Роботи, пов'язані з будівництвом або ремонтом об'єктів соціальної сфери (шкіл

інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони 

здоров'я, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих 

оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання). 

1.3 Роботи, пов'язані з ремонтом тепло - та водопостачання, вулично-дорожньої мережі 

на території населених пунктів. 

1.4 Роботи, пов' язані з укріпленням дамб, мостових споруд, меліоративні роботи, що 

проводяться на території міської, селищної та сільських рад. 

1.5 Догляд на надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям-сиротам, а 

також догляд за хворими в закладах охорони здоров' я та соціальної сфери, допоміжні роботи у 

будинках для людей похилого віку. 

1.6 Роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для навчальних 

закладів, закладів охорони здоров'я, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів 
та дітей. 

1.7 Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів виконавчої влади. 

1.8 Підсобні роботи під час проведення ремонту доріг загального користування на 
території населених пунктів. 

1.9 Впорядкування місць меморіального поховання, пам'ятників та пам'ятних місць які 
мають офіційний статус або зареєстровані на території населеного пункту. 

1.1 О Роботи в сільській місцевості, пов' язані з ремонтом приватних житлових будинків 
одиноких осіб, ветеранів війни та інвалщш, що проводяться за рішенням органів місцевого 
самоврядування. 


