УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
21.03.2018

Ужгород

№ 66

Про організацію громадських
робіт у 2018 році
Відповідно до підпункту 7 пункту “б” частини першої 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 Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 року № 175, з метою організації та проведення громадських
та інших робіт тимчасового характеру, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Організувати громадські роботи в таких установах та організаціях
міста:
- медико-соціальний реабілітаційний центр “Дорога життя”;
- управління праці та соціального захисту населення;
- КП «Парк культури та відпочинку «Під Замком».
2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок
коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених
законодавством джерел.
3. Погодити види громадських робіт, які мають суспільно-корисну
спрямованість, відповідають потребам міста, сприяють соціальному розвитку
та не відносяться до робіт, що пов’язані з ризиком для життя, відповідно до
Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005р. № 15, а саме:
- благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів
соціальної сфери, зон відпочинку, придорожніх смуг;
- інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та
робота з документацією;
- догляд за дітьми та громадянами у закладах соціальної сфери, надання
реабілітаційних та консультаційних послуг;
- надання допомоги особам з особливими потребами, учасникам АТО та
членам їх сімей.

4. Голові комісії з припинення юридичної особи - директору міського
центру зайнятості (Олексіюк С.М.):
- укласти договори з установами та організаціями на проведення
громадських робіт;
- забезпечити направлення зареєстрованих безробітних на громадські
роботи згідно з укладеними договорами.
5. Керівникам установ та організацій:
- організувати робочі місця для проведення громадських робіт, створити
безпечні умови праці, забезпечити працюючих технічними засобами та
інвентарем;
- ознайомити безробітних із правилами техніки безпеки.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Білака О.П.
Міський голова

Б. Андріїв

