
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

      
від « 08 » липня 2015 року                                                                    № 360 
 

 
 
 
Про організацію громадських робіт 
протягом 2015 року 
 
 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 7  пункту  "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, відповідно до Програми 
зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145, на 
підставі листів Кіровоградської обласної держаної адміністрації від                
24.06.2015 року № 01-18/717/4 та Кіровоградського міськрайонного центру 
зайнятості від 25.06.2015 року № 06-28/2115/05 виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Визначити перелік видів громадських робіт на 2015 рік згідно з 

додатком 1.  
2. Визначити перелік роботодавців (підприємств, установ, організацій), за 

участю яких планується організація  оплачуваних громадських робіт протягом  
2015 року, згідно з додатком 2. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 16 червня 2015 року № 342 «Про 
організацію громадських робіт протягом 2015 року». 

  
 

 
Секретар міської ради                                        І.Марковський  
 
 
Пузакова 24 06 24 
 



 
Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
« 08 » липня  2015 
№ 360 

 
 
 
 

Перелік видів громадських робіт на 2015 рік 
 
 

благоустрій та озеленення територій населених пунктів; 

благоустрій територій об’єктів соціальної сфери;  

благоустрій кладовищ; 

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; 

участь в роботі пунктів обігріву; 

роботи з локалізації наслідків надзвичайних ситуацій; 

інформування населення стосовно порядку отримання житлових 

субсидій; 

роботи з оформлення документів на отримання субсидій. 

 

 

Начальник управління економіки  
Кіровоградської міської ради                                                                 О.Осауленко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
« 08 » липня  2015 
№ 360 

 
 

Перелік роботодавців (підприємств, установ, організацій),  
за участю яких планується організація  оплачуваних громадських робіт 

протягом  2015 року 
 
 

№ 
п/п 

Назва 
підприємства, установи, 

організації 
Джерела фінансування 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 
1 Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Кіровської районної у 
м. Кіровограді ради 

Міський бюджет і 
ФЗДССУ  ВБ 

2 Управління соціального захисту населення 
виконавчого комітету Ленінської районної у 
м. Кіровограді ради 

Міський бюджет і 
ФЗДССУ  ВБ 

3 Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Ленінського району м. Кіровограда 

Міський бюджет і 
ФЗДССУ ВБ 

Освіта 
4 Дошкільні навчальні заклади м. Кіровограда Міський бюджет і 

ФЗДССУ  ВБ 
Колективні, громадські та особисті послуги 

5 КП “Ритуальна служба –  спеціалізований 
комбінат комунально-побутового 
обслуговування” 

Міський бюджет і 
ФЗДССУ  ВБ 

6 КП «Кіровоград-благоустрій» 
Кіровоградської міської ради» 

Міський бюджет і 
ФЗДССУ  ВБ 

7 Житлово-експлуатаційні організації 
Кіровоградської міської ради 

Міський бюджет і 
ФЗДССУ  ВБ 

 
 

Начальник управління економіки  
Кіровоградської міської ради                                                           О.Осауленко  

 
 
 
 
 


