
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ  РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

      

від «23» жовтня 2018 року                                                      № 520 
      

м. Кропивницький 

 

Про внесення змін до рішення 

Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького від 13 березня 

2018 року № 123 «Про організацію 

громадських робіт протягом                   

2018 року» 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 7  п. "б"            

ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 31  Закону 

України "Про зайнятість населення", Порядком організації громадських та 

інших робіт тимчасового характеру, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, враховуючи лист 

Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості від  12 вересня                  

2018 року № 06-34/1828/05, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 13 березня 2018 року № 123 «Про організацію 

громадських робіт протягом 2018 року», а саме перелік видів громадських 

робіт на 2018 рік викласти в редакції, що додається. 

 

 

 

Міський голова                 А. Райкович  

 

 

 
Рябова 24 06 24 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«23» жовтня 2018 

№ 520 

 

 

Перелік видів громадських робіт на 2018 рік 
 

заходи з упорядкування територій об’єктів соціальної сфери; 

роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів соціальної сфери; 

догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам; 

супровід осіб з інвалідністю по зору; 

впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та 

пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території 

міста; 

впорядкування кладовищ; 

участь в роботі пунктів обігріву; 

роботи з локалізації  та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

роботи з оформлення документів на отримання житлових субсидій; 

інформування населення стосовно порядку отримання житлових 

субсидій; 

догляд та надання допомоги соціально незахищеним верствам 

населення та особам, які потрапили в складні життєві обставини, що 

обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом; 

догляд за дітьми з інвалідністю; 

надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками антитерористичної операції чи Операції Об’єднаних сил; 

супровід соціально вразливих категорій населення, зокрема учасників 

антитерористичної операції, Операції Об’єднаних сил та членів їх сімей; 

соціально-інформаційний супровід учасників антитерористичної 

операції та Операції Об’єднаних сил; 

заходи з упорядкування територій до Дня міста; 

заходи з упорядкування територій до Державних свят; 

заходи з упорядкування територій; 

екологічний захист навколишнього середовища. 

 

 

 

Заступник начальника управління економіки –  

начальник відділу економічного розвитку 

та регуляторної політики управління економіки  

департаменту з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій                    А. Пузакова 



 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "13" березня 2018 року                                         № 123 
 

м.Кропивницький 
 

Про організацію громадських 

робіт протягом 2018 року 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 7  п. "б"            

ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 31  Закону 

України "Про зайнятість населення", Порядком організації громадських та 

інших робіт тимчасового характеру, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, враховуючи лист 

Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості від 25 січня 2018 року 

№ 06-34/192/05, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Визначити перелік видів громадських робіт на 2018 рік згідно з 

додатком 1.  

 

2. Визначити перелік роботодавців (підприємств, установ, організацій), 

за участю яких планується організація громадських робіт протягом  

2018 року, згідно з додатком 2. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 20 листопада 2017 року № 525 «Про 

організацію громадських робіт протягом 2018 року». 

 

 

 

Міський голова                                                          А. Райкович  

 

 

 

 

 

 
Рябова 24 06 24 

 



Додаток 1 

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«13» березня 2018 

№ 123 
 

Перелік видів громадських робіт на 2018 рік 
 

заходи з упорядкування територій об’єктів соціальної сфери; 

роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів соціальної сфери; 

догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам; 

супровід осіб з інвалідністю по зору; 

впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та 

пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території 

міста; 
 

впорядкування кладовищ; 

участь в роботі пунктів обігріву; 

роботи з локалізації  та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

роботи з оформлення документів на отримання житлових субсидій; 

інформування населення стосовно порядку отримання житлових 

субсидій; 
 

догляд та надання допомоги соціально незахищеним верствам 

населення та особам, які потрапили в складні життєві обставини, що 

обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом; 
 

догляд за дітьми-інвалідами; 

надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками антитерористичної операції; 
 

супровід соціально-вразливих категорій населення, зокрема учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей; 
 

соціально-інформаційний супровід учасників антитерористичної 

операції; 
 

заходи з упорядкування територій до Дня міста; 

заходи з упорядкування територій до Державних свят; 

заходи з упорядкування територій. 

 

Директор департаменту - начальник  

управління економіки департаменту 

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій                    А. Паливода 

 



Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«13» березня 2018 

№ 123 
 

Перелік роботодавців (підприємств, установ, організацій),  

за участю яких планується організація  громадських робіт 

протягом 2018 року 

№ 

п/п 

Назва 

підприємства, установи, організації 
Джерела фінансування 

1 Громадська організація «Ветерани 

антитерористичної операції Кропивницького» 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 

2 Громадська організація «Серця матерів 

Кіровоградщини» 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 

3 Дошкільні навчальні заклади                                     

м. Кропивницького 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ ВБ 

4 Кіровоградська обласна організація 

товариства Червоного Хреста України 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 

5 Кіровоградський обласний Благодійний фонд 

інвалідів «Соломон» 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 

6 Кіровоградська обласна громадська 

організація «Громадська варта» 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ ВБ 

7 Кіровоградське обласне відділення  

Всеукраїнської благодійної організації 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД» 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 

8 КЗ «Центр соціальної реабілітації (денного 

догляду) дітей з інвалідністю» 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 

9 КП «Ритуальна служба –  спеціалізований 

комбінат комунально-побутового 

обслуговування» 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ ВБ 

10 КП «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 

11 КП «Житлово-експлуатаційні організації» 

Міської ради міста Кропивницького 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 

12 Управління соціального захисту населення 

Подільської районної у м. Кропивницькому 

ради 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 

13 Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Фортечної районної у 

м. Кропивницькому ради 

Міський бюджет і 

ФЗДССУ ВБ 

 

Директор департаменту - начальник  

управління економіки департаменту 

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій                    А. Паливода 


