ГОРОДЕНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Городенка

Зареєстровано в Головному територ^&'чиїчл* |

Про організацію громадських
робіт на 2018 рік
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Керуючись ст.ст. 6, 24, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 3 1 Закону України «Про зайнятість населення», відповідно
до Положення про порядок організації громадських робіт та інших робіт
тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20.03.2013 року №175, з метою організації в районі громадських робіт і
залучення до них тимчасово незайнятого населення:
1. Затвердити перелік видів громадських робіт на 2018 рік (додається).
2. Городенківській районній філії Івано-Франківського обласного центру
зайнятості (М. Філіпенко) забезпечити направлення громадян із числа
безробітних, за їх згодою, на громадські роботи у 2018 році на договірній
основі,
3. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в
Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області з
дня його опублікування.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - ^
Городенківську районну філію Івано-Франківського обласного центру
зайнятості ( М.Філіпенко).
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Олесю Личук.
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Перелік
видів громадських робіт на 2018 рік
1. Благоустрій території сіл, селища та міста
2. Благоустрій кладовищ
3. Чистка та обкошування придорожніх смуг, кюветів , заготівля дров
4. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
5. Підсобні роботи під час ремонту доріг
6. Благоустрій спортивних та дитячих майданчиків, стадіонів
7. Благоустрій берегів та руслів річок
8. Впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших
місць поховання загиблих захисників Вітчизни
9. Благоустрій території парку
10. Підсобні роботи під час ремонту ФАПів, дитячих садочків, будинків
культури та клубів
11. Ліквідація наслідків повеней, стихійних лих
12. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій
та робота з документацією
13. Роботи по озелененю населених пунктів
14. Догляд за особами похилого віку та інвалідами на дому і в закладах
соціальної сфери, охорони здоров’я
15. Надання соціальних послуг особам похилого віку
16. Надання послуг особам з інвалідністю, в т.ч. з їх супроводу до місця
роботи
17. Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціальномедичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних,
надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками
АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту тощо
18. Супровід осіб з інвалідністю до аптек
19. Супровід інвалідів по зору та осіб з вадами зору, в тому числі до
установ для оформлення документів
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20.
Супровід
соціально
вразливих
категорій
населення,
зокрема учасників АТО та членів їх сімей, до закладів охорони здоров’я,
“ соціальної сфери для отримання психологічної допомоги
21. Здійснення збору гуманітарної допомоги військовим, які знаходяться
в зоні проведення АТО, учасникам АТО та членам їх сімей
: - . 22:';:Соціально--інфорі^аційнйй супровід учасників АТО та їх родин, які
.потребують вирішення проблемних питань в значенні пільг, субсидій, пошуку
роботи, виділенні земельних ділянок, реабілітації, санаторно-курортному
^лікуванні
23. Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є
учасниками антитерористичної операції
24. Ведення домогосподарств, зокрема здійснення рубки та складання
дров, прибирання подвір’я, ремонт парканів біля будинків, виконання
сільськогосподарських робіт, тощо
. 25. Робота в архівах з документацією
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Директор Городенківської
районної філії Івано-Франківського
обласного центру зайнятості

Марія Філіпенко

