
     
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "13"жовтня 2022 року                   № 690 

 

 

Про внесення змін до рішення  

Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 14 червня 2022 року № 330 

"Про внесення доповнень до рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 28 грудня 2021 року № 975 

"Про організацію громадських робіт 

протягом 2022 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 робіт та інших робіт тимчасового характеру, враховуючи лист 

Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості від 20 вересня 2022 року              

№ 0632/170/5 "Про організацію громадських робіт у II півріччі 2022 року", 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради, 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради від 14 червня 2022 року № 330 "Про внесення доповнень до рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 28 грудня 2021 року 

№ 975 "Про організацію громадських робіт протягом 2022 року", виклавши в 

новій редакції додатки 1, 2 (додатки 1, 2) та пункт 2: "2. Фінансування 

організації громадських робіт проводити за рахунок коштів Кіровоградського 

міськрайонного центру зайнятості та коштів бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади.". 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

Марина Назаренко 35 83 37 



 

Додаток 1 

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради 

"13"жовтня 2022 року № 690 

 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ 

видів громадських робіт на 2022 рік 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

 

Види громадських робіт 

Джерела  

та розмір співфінансування 

 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади, % 

 

 

ФЗДССУ  

ВБ,% 

1 2 3 4 

13 Інформування населення щодо надання 

соціальних послуг 

50 50 

14 Робота в архівах з документами 50 50 

15 Інформування внутрішньо переміщених 

осіб щодо права отримання довідки про 

взяття на облік, допомоги на проживання 

та отримання гуманітарної допомоги 

50 50 

 

Примітка: у разі відсутності бюджетних асигнувань Фонду 

загальнообов’язкового державного страхування України на випадок 

безробіття фінансування організації громадських робіт здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади 

 

 

 

В.о. директора департаменту  

з питань економічного розвитку     Тетяна ЛОМОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради 

"13"жовня 2022 року № 690 

 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ 

роботодавців, за участю яких планується організація 

 громадських робіт протягом 2022 року 

 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації 

Джерела фінансування 

1 2 3 

4 Департамент соціальної політики 

Кропивницької міської ради 

Бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади,  

ФЗДССУ ВБ 

 

 

 

В.о. директора департаменту  

з питань економічного розвитку     Тетяна ЛОМОВА 


