
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
 

від  31 серпня 2021 року                                                                                    № 538 

 
Про внесення змін до рішення 

Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради               

від 15 грудня 2020 року № 633 

"Про організацію громадських 

робіт протягом 2021 року" 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 7                 

пункту  "б" статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування                       

в Україні", статтею 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,                     

з метою забезпечення виконання Програми зайнятості населення                                

м. Кропивницького на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради            

від 02 лютого 2021 року № 99, із змінами, Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради від 15 грудня 2020 року № 633 "Про організацію громадських робіт 

протягом 2021 року" (із змінами, затвердженими рішенням Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради від 27 квітня 2021 року № 245), а саме: 

1) доповнити рішення пунктом 3 в наступній редакції: "Фінансування 

організації громадських робіт проводити за рахунок коштів бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади та/або коштів Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття"; 

2) викласти додаток 1 у новій редакції, що додається. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Андрій РАЙКОВИЧ  

 
Тетяна Ковпак 35 61 55 



 

Додаток   

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

31 серпня 2021року № 538 

 

 

Перелік  

видів громадських робіт на 2021 рік  

 

№ 

з/п 
Види громадських робіт  

Джерела  

та розмір співфінансування  

Бюджет 

Кропивницької  

міської 

територіальної 

громади, % 

ФЗДССУ 

ВБ, % 

1 2 3 4 

1 Догляд та надання допомоги особам 

похилого віку та  осіб з інвалідністю 

80 20 

2 Супровід осіб з інвалідністю по зору 80 20 

3 Впорядкування місць меморіального 

поховання, пам’ятників та пам’ятних 

місць, які мають офіційний статус або 

зареєстровані на території міста 

50 50 

4 Впорядкування кладовищ  80 20 

5 Впорядкування територій об’єктів 

соціальної сфери 

80 20 

6 Участь у роботі пунктів обігріву 80 20 

7 Роботи з локалізації та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

80 20 

8 Роботи з оформлення документів на 

отримання житлової субсидії 

80 20 

9 Інформування населення стосовно 

порядку отримання житлових субсидій та 

робота з документацією 

80 20 

10 Догляд та надання допомоги соціально 

незахищеним верствам населення та 

особам, які потрапили в складні життєві 

обставини, що обумовлені їх медичним 

діагнозом чи соціальним статусом 

80 20 

 



 

 

2 

Продовження додатка  

1 2 3 4 

11 Догляд за дітьми з інвалідністю 80 20 

12 Надання допомоги сім’ям, члени яких 

загинули, постраждали чи є учасниками 

антитерористичної операції чи операції 

Об’єднаних сил 

80 20 

13 Супровід соціально вразливих категорій 

населення, зокрема учасників 

антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей 

80 20 

14 Соціально-інформаційний супровід 

учасників антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил та членів їх 

сімей 

80 20 

15 Заходи з упорядкування територій до Дня 

міста 

80 20 

16 Заходи з упорядкування територій до 

державних свят 

80 20 

17 Заходи з упорядкування територій 80 20 

18 Екологічний захист навколишнього 

середовища 

80 20 

19 Прибирання снігу 80 20 

20 Кур’єрська доставка товарів першої 

необхідності людям похилого віку 

80 20 

21 Виготовлення засобів індивідуального 

захисту від інфекційних захворювань 

80 20 

 

Примітка: у разі відсутності бюджетних асигнувань Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок  

безробіття фінансування організації громадських робіт здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади 

 
  
  

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку                                               Ніна РАХУБА 


