
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 12 червня 2019 року № 344 

 

Про затвердження Порядку 

організації проведення 

управлінням молоді та спорту 

Міської ради міста 

Кропивницького громадських  

і тимчасових робіт для 

учнівської та студентської 

молоді у вільний від занять час 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 7     

пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 31 Закону України «Про зайнятість населення», на виконання 

Міської програми «Молодь» на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити Порядок організації проведення управлінням молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького громадських і тимчасових робіт  

для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час, що додається. 

 

 
 

Міський голова А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сергій Колодяжний 24 38 52 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від 12 червня 2019 року № 344 

 
ПОРЯДОК 

організації проведення управлінням молоді та спорту 

 Міської ради міста Кропивницького громадських і тимчасових робіт  

для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час 

 

1. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок визначає механізм організації проведення управлінням 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького громадських і  

тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час 

(далі – громадські роботи). 

Громадські роботи – суспільно корисні оплачувані роботи в інтересах 

територіальної громади, які організовуються з метою додаткової мотивації до 

праці, матеріальної підтримки учнівської та студентської молоді і виконуються 

ними на добровільних засадах. 

2. До громадських робіт залучається учнівська та студентська молодь, у 

тому числі молодь, яка закінчила навчання у поточному році, віком від             

14 років. 

3. Види громадських робіт визначаються управлінням молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького за критеріями, встановленими у частині 3 

статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», а саме: 

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути 

використані постійні робочі місця та вакансії; 

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; 

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; 

4) надають можливість тимчасового працевлаштування учнівської та 

студентської молоді на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, 

освітньої та кваліфікаційної підготовки. 

4. Тривалість робочого часу осіб, залучених до громадських робіт, 

встановлюється відповідно до Кодексу законів про працю України. 

5. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького:  

1) укладає договори про організацію проведення громадських робіт з 

підприємствами, установами та організаціями, які належать до комунальної 

власності міста і мають можливість забезпечити проведення даних робіт;             

2) проводить щорічно протягом травня-серпня організаційну роботу щодо 

підбору осіб з числа учнівської та студентської молоді міста для участі                                       

у громадських роботах; 
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3) організовує підготовку пакету документів для направлення осіб з числа 

учнівської та студентської молоді міста на громадські роботи. Перелік 

документів узгоджується з підприємством, установою, організацією, з якою 

укладено договір про проведення громадських робіт; 

4) забезпечує групи учнівської та студентської молоді керівниками з 

числа педагогічних працівників комунального закладу «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького», 

які здійснюють контроль за роботою та фіксують робочий час працюючих; 

5) відшкодовує підприємствам, установам, організаціям витрати на 

оплату праці особам, залученим до громадських робіт; 

6) здійснює контроль за використанням бюджетних коштів, направлених 

на організацію та проведення громадських та тимчасових робіт для учнівської 

та студентської молоді у вільний від занять час. 

6. Підприємства, установи, організації, з якими укладено договір про 

організацію проведення громадських робіт: 

1) забезпечують працевлаштування учнівської та студентської молоді у 

вільний від занять час у своїх закладах, додержуючись законодавства України 

щодо праці дітей, включаючи вимоги з охорони праці та техніки безпеки; 

2) готують і надають документи про фактично виконані роботи особами, 

залученими до громадських робіт, на підставі яких управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького відшкодовує витрати на оплату праці.  

 

2. Фінансування громадських робіт 

 

7. Фінансування громадських робіт проводиться за рахунок коштів 

міського бюджету в межах кошторисних призначень, передбачених управлінню 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького на відповідний рік. 

8. Бюджетні кошти використовуються лише для нарахування та виплати 

заробітної плати особам, які залучені до участі у громадських роботах, із 

розрахунку мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, та 

спрямовуються підприємствам, установам, організаціям, які проводять 

громадські роботи. 

9. Проведення всіх операцій з бюджетними коштами здійснюється 

відповідно до порядку обслуговування міського бюджету за видатками, 

затвердженим Державним казначейством України. 

 

 

 

Начальник управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького           С.КОЛОДЯЖНИЙ 
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