
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 
від 12  грудня  2012 року                                                   № 1036 
 
 
 
 
Про затвердження переліку видів 
оплачуваних громадських робіт на 
2013 рік 
 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 34 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 5, 23 Закону України „Про зайнятість 
населення”, постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року 
№ 839 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення 
оплачуваних громадських робіт і визнання такими, що втратили чинність, 
деяких актів Кабінету Міністрів України", враховуючи лист Кіровоградського 
міськрайонного центру зайнятості від 02 листопада 2012 року № 06-27/4770/07, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 
 1. Затвердити перелік видів оплачуваних громадських робіт на 2013 рік 
(додається).  
 

2. Затвердити перелік підприємств, установ та організацій, на яких будуть 
проводитись громадські роботи в 2013 році (додається). 
 
 
 
Міський голова                         О.Саінсус 
 
 
 
 

 
 
Пузакова 22 15 79 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 12 грудня 2012 року 
№ 1036 
 
 

Перелік видів оплачуваних громадських робіт, 
які можуть організовуватися для незайнятих громадян на 2013 рік 

 
Перелік видів оплачуваних громадських робіт, які можуть 

організовуватися для незайнятих громадян і фінансування яких може 
здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття, роботодавців та інших джерел відповідно до законодавства: 

благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів 
соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, 
придорожніх смуг; 

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); 

догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям-
сиротам, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я, будинків-
інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей; 
  супровід осіб з інвалідністю по зору ; 

впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов, визнаних 
такими в установленому порядку; 

впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних 
місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території міста; 

роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, 
історії та культури; 

роботи в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, 
роботи в архівах з документацією; 

роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 
водоймищ, русел річок; 

допоміжні роботи у військкоматах з документацією в період призовної 
кампанії; 

підсобні роботи; 
роботи, пов’язані з проведенням виборів; 
інформування населення з надання житлових субсидій за спрощеною 

процедурою; 
будівництво шляхів, водопровідних, каналізаційних, газових, 

залізничних, портових та інших транспортних споруд; 
виконання сільськогосподарських робіт; 
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окремі види робіт на овочевих базах (перебирання овочів, розфасування 

їх, упакування); 
виконання вантажно-розвантажувальних робіт на залізницях; 
збирання та заготівля лікарських рослин і ягід; 
санітарно-профілактичні роботи;  
інші види суспільно-корисних робіт. 

 
 
 
 
 
 

Начальник управління економіки  
Кіровоградської міської ради                                                           О. Осауленко          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 10 грудня 2012 року 
№ 1036 
 

 
 

Перелік підприємств, установ та організацій, 
на яких будуть проводитись громадські роботи в 2013 році 

 
 

№ 
п/п 

Назва 
підприємства, установи, 

організації 

Джерела 
фінансування 

1 2 3 
Охорона здоров’я та соціальна допомога 

1 Кіровоградська обласна організація «Товариство 
Червоного Хреста України» 

ФЗДССУ ВБ 

2 КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 
допомоги» 

ФЗДССУ  ВБ 

3 Кіровоградський обласний госпіталь для інвалідів 
Великої Вітчизняної війни 

ФЗДССУ ВБ 

4 КЗ «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня» ФЗДССУ ВБ 
5 КЗ «Кіровоградський обласний кардіодиспансер» ФЗДССУ ВБ 
6 Державний заклад «Кіровоградська міська санітарно - 

епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я 
України  

ФЗДССУ ВБ 

7 Кіровоградський дитячий будинок «Барвінок» ФЗДССУ ВБ 
8 Кіровоградський психоневрологічний інтернат з 

геріатричним відділенням 
ФЗДССУ ВБ 

9 Кіровоградська обласна лікарня ФЗДССУ ВБ 
10 Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Ленінського району  
м. Кіровограда 

ФЗДССУ  ВБ 

11 Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  Кіровського району  
м. Кіровограда 

ФЗДССУ  ВБ 

12 Кіровоградський пологовий будинок  № 1 ФЗДССУ  ВБ 
13 Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни» ФЗДССУ ВБ 
14 КЗ «Кіровоградський обласний шкірно – венерологічний 

диспансер» 
ФЗДССУ ВБ 

 
15 Кіровоградське УВП УТОС ФЗДССУ ВБ 
16 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» ФЗДССУ ВБ 
17 Лікарні міста ФЗДССУ ВБ 
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Колективні, громадські та особисті послуги 
18 Кіровоградський обласний краєзнавчий музей ФЗДССУ   ВБ 
19 Кіровоградський обласний художній 

музей 
ФЗДССУ  ВБ 

20 КП «Ритуальна служба –  спеціалізований комбінат 
комунально-побутового обслуговування» 

Міський 
бюджет та 

ФЗДССУ  ВБ 
21 Бібліотеки міста ФЗДССУ ВБ 
22 ПСК «Маркет – РСТ» Власні кошти 
23 ТОВ «Імекс-ЛТД» Власні кошти 
24 Кіровоградська філія №2 ТОВ «РАФ-ПЛЮС» Власні кошти 
25 Кіровоградське КП  по утриманню шляхів ФЗДССУ ВБ і 

Власні кошти 
26 ТОВ «Поліграф-Сервіс» Власні кошти 
27 Новенська селищна рада ФЗДССУ ВБ 
28 ПП «Науково-дослідна лабораторія судових експертиз» Власні кошти 
29 КП «Трест зеленого господарства» Міський 

бюджет і 
ФЗДССУ ВБ 

30 Кіровоградське райспоживтовариство Власні кошти 
31 ПП «Сузір’я-Автотранс» Власні кошти 
32 ОКП «Бібліотечний колектор» ФЗДССУ ВБ 
33 ТОВ «Код» Власні кошти 
34 ТОВ «Медтехсервіс» Власні кошти 
35 ТОВ «Модерн» Власні кошти 
36 Науково–дослідний екпертно-криміналістичний центр 

УМВС України Кіровоградської області 
Власні кошти 

37 Приватні підприємці Власні кошти 

38  Інші підприємства міста Власні кошти 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 
39 Сільськогосподарські підприємства Кіровоградського 

району, де працюють жителі міста 
Власні кошти 

Промисловість 
40 ТОВ «Брусмаст» Власні кошти 
41 ВАТ «Кіровоградський райагропостач» Власні кошти 
42 ТОВ «Агродар – Україна» Власні кошти 
43 КФ спільного підприємства у формі ТОВ «Ріф – 1» Власні кошти 
44 ПП «Агрофільтр» Власні кошти 
45 ТОВ Фірма «Куртаж» Власні кошти 
46 ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів 

№1» 
Власні кошти 
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47 Підприємство «Обласний центр трудової та соціальної 

реабілітації інвалідів» 
Власні кошти 

48 ПП «Діалог-Буд» Власні кошти 
49 ТОВ «Завод технологічного обладнання» Власні кошти 
50 ТДВ «Кіровоградський завод будматеріалів №2 Синтез» Власні кошти 
51 ТОВ «Юрфакторинг-сервіс» Власні кошти 
52 ВАТ «Відеотехніка» Власні кошти 
53 Підприємство об’єднання громадян «КОЦВПСРІ КООІ 

ВОІ» СОІУ” 
Власні кошти 

54 ТОВ «КІЗ «Лезо» Власні кошти 
55 ПАТ «Гідросила Лєда» Власні кошти 
56 ПАТ «Гідросила» Власні кошти 
57 ТОВ «Друкмаш-центр» Власні кошти 
58 ПП «Інтербуд-дискрет» Власні кошти 
59 ТОВ «Прогрес-2010» Власні кошти 
60 Інші підприємства міста Власні кошти 

Транспорт і зв’язок 
61 Кіровоградська дирекція українського державного 

підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» 
Власні кошти 
 

62 Філія «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський 
облавтодор» 

ФЗДССУ  ВБ 

63 МПП студія «Монітор» Власні кошти 

64 Філія «Кіровоградська ДЕД» ДП «Кіровоградський 
облавтодор» 

ФЗДССУ  ВБ 

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 
65 КРЕПи, ЖЕКи Міський 

бюджет і 
ФЗДССУ ВБ 

66 КП “Теплоенергетик” Власні кошти 
67 КП “Комунальник 96” Власні кошти 

і ФЗДССУ ВБ 
Освіта 

 
68 Станція юних техніків ФЗДССУ  ВБ 
69 Школи міста, школа-інтернат ФЗДССУ  ВБ 
70 Дитячі садки міста ФЗДССУ  ВБ 

 
71 ТОВ ВКФ “Тріада”  Власні кошти 
72 ТДВ «Швейна фабрика Україна» Власні кошти 
73 ПП «Інсер» Власні кошти 

74 ТОВ «Трейд» Власні кошти 
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75 Приватне мале підприємство «Веста» Власні кошти 

76 ТОВ «Стройград – Кіровоград» Власні кошти 

77 ТОВ «Єлисеївський» Власні кошти 

78 ПП «Квазар-центр» Власні кошти 

Державне управління 

79 Територіальні (окружні) виборчі комісії Власні кошти 

80 Дільничі виборчі  комісії Власні кошти 

81 Управління праці та соціального захисту населення 
виконкому Ленінської районної у місті Кіровоград ради 

ФЗДССУ  ВБ 
 

82 Управління праці та соціального захисту населення 
виконкому Кіровської  районної у місті Кіровоград ради 

ФЗДССУ  ВБ 
 

 
 
 
 
 
Начальник управління економіки 
Кіровоградської міської ради                                                              О.Осауленко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


