
 
 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

 РІШЕННЯ 
 

від 29 січня 2020 року  № 21 
м. Конотоп      
                   
 

Про порядок організації  

та проведення громадських  

робіт у 2020 році 

 

Відповідно до підпункту 7 пункту б частини 1 статті 34 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 31 Закону України „Про 

зайнятість населення”, Порядку організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2013 року №175, з метою організації та проведення 

громадських робіт: 
    

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Визначити перелік видів громадських робіт, що мають суспільно 

корисну спрямованість, відповідають потребам міста Конотоп у 2020 році 

(додаток 1). 

2. Рекомендувати Конотопському міськрайцентру зайнятості укласти   

відповідні договори для організації і проведення громадських робіт за 

попереднім узгодженням з підприємствами, організаціями, установами у 2020 

році (додаток 2).  

3. Фінансування організації громадських робіт проводити за рахунок 

коштів місцевого бюджету, коштів Фонду ЗДССУВБ та інших не 

заборонених законодавством джерел. 

4. Про хід виконання даного рішення інформувати міського голову     

щоквартально до 10 числа наступного за звітним місяцем. 

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

від 17.12.2018 №365 "Про порядок організації та проведення громадських 

робіт у 2019 році". 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу  

справами виконкому Дубовик Л.І. 

 

 

Міський голова                                                       Артем СЕМЕНІХІН 

 

Геннадій Толкачов  65577 
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Додаток 1 

до рішення виконкому 

від 29.01.2020 № 21 

 

 
Перелік видів робіт, що мають суспільно корисну спрямованість 

 і відповідають потребам міста Конотоп у 2020 році 

 

 1.Роботи з благоустрою та озеленення територій населених пунктів, 

об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових 

споруд. 

 2.Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної 

сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і 

охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для дітей, дитячих 

оздоровчих таборів), але без ризику для життя. 

 3.Роботи, пов’язані з ремонтом тепло та водопостачання, вулично-

дорожньої мережі на території населених пунктів, але без ризику для життя. 

 4. Роботи по догляду та наданню допомоги особам похилого віку та 

інвалідам, дітям-сиротам, у т.ч. що здійснюється благодійними фондами та 

громадськими організаціями, а також догляд за хворими у закладах охорони 

здоров’я. 

 5.Роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для 

навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, будинків-інтернатів 

(пансіонатів). 

 6.Підсобні роботи з впорядкування територій населених пунктів з метою 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому 

порядку. 

 7.Роботи з впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників 

та пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на 

території населеного пункту. 

 8.Роботи, пов’язані з похованням померлих (копання могили, опускання 

труни в могилу, формування намогильного насипу та одноразове прибирання 

території біля могили), але без ризику для життя. 

 9.Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, 

історії та культури, парків культури та відпочинку, але без ризику для життя. 

 10.Підсобні роботи на підприємствах, організаціях, установах міста, 

прибирання цехів, приміщень та інші допоміжні роботи, але без ризику для 

життя. 

 11.Робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, 

роботи в архівах з документацією. 

 12.Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел 

та водоймищ, русел річок, але без ризику для життя. 
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 13.Інформування населення стосовно порядку отримання житлових 

субсидій, робота з документацією. 

 14.Супровід, догляд, обслуговування, соціально – медичний патронаж 

осіб з інвалідністю. 

 15.Надання допомоги сім'ям, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО. 

 16.Організація заходів по екологічному озелененню територій населених 

пунктів. 

 17.Знищення бур'янів. 

 18.Проведення заходів суспільно – культурного призначення (спортивні 

змагання, фестивалі тощо). 

 19.Організація дозвілля дітей в закладах культури. 

 20.Організація дозвілля молоді. 

 21.Участь у заходах з охорони суспільного порядку. 

 22.Розчищення населених пунктів від снігових заметів в місцях, де немає 

доступу для техніки. 

 23.Збір анкетних даних для персоніфікованого обліку. 

 24.Сортування гуманітарної допомоги. 

 25.Впорядкування придорожніх смуг. 

 26.Участь у роботі пунктів обігріву. 

 27.Виконання робіт з питань соціального супроводу дітей, молоді, сімей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах. 

 28.Екологічний захист навколишнього середовища. 

 29.Супровід осіб з інвалідністю по зору. 

 30.Роботи по догляду за громадянами у закладах соціальної сфери. 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                     Любов ДУБОВИК  
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       Додаток 2  

 до рішення виконкому   

        від 29.01.2020 №21 

 

 

Перелік  

підприємств, установ, організацій у яких планується організувати та 

провести на договірній основі громадські роботи у 2020 році 

№ 

з/п 
Назва ПОУ Види робіт 

Джерела 

фінансування 

1. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Конотопської 

міської ради 

Інформування населення стосовно 

порядку отримання житлових 

субсидій, робота з документацією.  

Супровід, догляд, обслуговування, 

соціально-медичний патронаж осіб з 

інвалідністю. Супровід осіб з 

інвалідністю по зору. Надання 

допомоги сім’ям, члени яких 

загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО. 

Кошти 

місцевого 

бюджету,  

Фонду 

загальнообов'яз

-кового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

2. 

Територіальний 

центр 

соціального 

обслуговування 

Конотопської 

міської ради  

Роботи по догляду та наданню 

допомоги особам похилого віку та 

інвалідам, дітям-сиротам, у т.ч. що 

здійснюється благодійними фондами 

та громадськими організаціями, а 

також догляд за хворими у закладах 

охорони здоров’я. Супровід, догляд, 

обслуговування, соціально-медичний 

патронаж осіб з інвалідністю. 

Супровід осіб з інвалідністю по зору. 

Надання допомоги сім’ям, члени яких 

загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО. Роботи по догляду 

за громадянами у закладах соціальної 

сфери. 

Кошти 

місцевого 

бюджету,  

Фонду 

загальнообов'яз

-кового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

3. КРЕП 

"Центральне" 

Роботи з благоустрою та озеленення 

територій населених пунктів, об’єктів 

соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку і туризму, культових 

споруд. Роботи з впорядкування 

місць меморіального поховання, 

пам’ятників та пам’ятних місць, які 

Кошти 

місцевого 

бюджету,  

Фонду 

загальнообов'яз

-кового 

державного 
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мають офіційний статус, або 

зареєстровані на території населеного 

пункту, але без ризику для життя. 

Роботи, пов’язані з будівництвом або 

ремонтом об’єктів соціальної сфери 

(навчальних закладів, спортивних 

закладів, закладів культури і охорони 

здоров’я, будинків-інтернатів 

(пансіонатів) для дітей, дитячих 

оздоровчих таборів), але без ризику 

для життя. Роботи з відновлення та по 

догляду заповідників, пам’яток 

архітектури, історії та культури, 

парків культури та відпочинку, але 

без ризику для життя. Організація 

заходів по екологічному озелененню 

територій населених пунктів. 

Знищення бур'янів. Розчищення 

населених пунктів від снігових 

заметів в місцях, де немає доступу 

для техніки. Екологічний захист 

навколишнього середовища. 

Впорядкування придорожніх смуг. 

Підсобні роботи на підприємствах, 

організаціях, установах міста, інші 

допоміжні роботи. 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

4. ТОВ ЖЕД 

"Південна" 

Роботи з благоустрою та озеленення 

територій населених пунктів, об’єктів 

соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку і туризму, культових 

споруд. Роботи з впорядкування 

місць меморіального поховання, 

пам’ятників та пам’ятних місць, які 

мають офіційний статус, або 

зареєстровані на території населеного 

пункту, але без ризику для життя. 

Роботи, пов’язані з будівництвом або 

ремонтом об’єктів соціальної сфери 

(навчальних закладів, спортивних 

закладів, закладів культури і охорони 

здоров’я, будинків-інтернатів 

(пансіонатів) для дітей, дитячих 

оздоровчих таборів), але без ризику 

Кошти 

місцевого 

бюджету,  

Фонду 

загальнообов'яз

-кового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 
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для життя. Роботи з відновлення та по 

догляду заповідників, пам’яток 

архітектури, історії та культури, 

парків культури та відпочинку, але 

без ризику для життя. Організація 

заходів по екологічному озелененню 

територій населених пунктів. 

Знищення бур'янів. Розчищення 

населених пунктів від снігових 

заметів в місцях, де немає доступу 

для техніки. Екологічний захист 

навколишнього середовища. 

Впорядкування придорожніх смуг. 

Підсобні роботи на підприємствах, 

організаціях, установах міста, інші 

допоміжні роботи. 

5. ТОВ ЖЕД "Сім 

вітрів" 

Роботи з благоустрою та озеленення 

територій населених пунктів, об’єктів 

соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку і туризму, культових 

споруд. Роботи з впорядкування 

місць меморіального поховання, 

пам’ятників та пам’ятних місць, які 

мають офіційний статус, або 

зареєстровані на території населеного 

пункту, але без ризику для життя. 

Роботи, пов’язані з будівництвом або 

ремонтом об’єктів соціальної сфери 

(навчальних закладів, спортивних 

закладів, закладів культури і охорони 

здоров’я, будинків-інтернатів 

(пансіонатів) для дітей, дитячих 

оздоровчих таборів), але без ризику 

для життя. Роботи з відновлення та по 

догляду заповідників, пам’яток 

архітектури, історії та культури, 

парків культури та відпочинку, але 

без ризику для життя. Організація 

заходів по екологічному озелененню 

територій населених пунктів. 

Знищення бур'янів. Розчищення 

населених пунктів від снігових 

заметів в місцях, де немає доступу 

Кошти 

місцевого 

бюджету,  

Фонду 

загальнообов'яз

-кового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 
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для техніки. Екологічний захист 

навколишнього середовища. 

Впорядкування придорожніх смуг. 

Підсобні роботи на підприємствах, 

організаціях, установах міста, інші 

допоміжні роботи. 

6. ЖРЕП 

"Житлосервіс" 

Роботи з благоустрою та озеленення 

територій населених пунктів, об’єктів 

соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку і туризму, культових 

споруд. Роботи з впорядкування 

місць меморіального поховання, 

пам’ятників та пам’ятних місць, які 

мають офіційний статус, або 

зареєстровані на території населеного 

пункту, але без ризику для життя. 

Роботи, пов’язані з будівництвом або 

ремонтом об’єктів соціальної сфери 

(навчальних закладів, спортивних 

закладів, закладів культури і охорони 

здоров’я, будинків-інтернатів 

(пансіонатів) для дітей, дитячих 

оздоровчих таборів), але без ризику 

для життя. Роботи з відновлення та по 

догляду заповідників, пам’яток 

архітектури, історії та культури, 

парків культури та відпочинку, але 

без ризику для життя. Організація 

заходів по екологічному озелененню 

територій населених пунктів. 

Знищення бур'янів. Розчищення 

населених пунктів від снігових 

заметів в місцях, де немає доступу 

для техніки. Екологічний захист 

навколишнього середовища. 

Впорядкування придорожніх смуг. 

Підсобні роботи на підприємствах, 

організаціях, установах міста, інші 

допоміжні роботи. 

Кошти 

місцевого 

бюджету,  

Фонду 

загальнообов'яз

-кового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

7. 
КП 

"Муніципалітет

" 

Роботи з благоустрою та озеленення 

територій населених пунктів, об’єктів 

соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку і туризму, культових 

Кошти 

місцевого 

бюджету,  

Фонду 
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споруд. Роботи з впорядкування 

місць меморіального поховання, 

пам’ятників та пам’ятних місць, які 

мають офіційний статус, або 

зареєстровані на території населеного 

пункту. Роботи з відновлення та по 

догляду заповідників, пам’яток 

архітектури, історії та культури, 

парків культури та відпочинку, але 

без ризику для життя. Роботи, 

пов’язані з будівництвом або 

ремонтом об’єктів соціальної сфери 

(навчальних закладів, спортивних 

закладів, закладів культури і охорони 

здоров’я, дитячих оздоровчих 

таборів), але без ризику для життя. 

Знищення бур'янів. Розчищення 

населених пунктів від снігових 

заметів в місцях, де немає доступу 

для техніки. Екологічний захист 

навколишнього середовища. 

Впорядкування придорожніх смуг. 

Підсобні роботи на підприємствах, 

організаціях, установах міста, інші 

допоміжні роботи. 

загальнообов'яз

-кового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

8. Інші 

Підсобні роботи на підприємствах, 

організаціях, установах міста, 

прибирання цехів, приміщень інші 

допоміжні роботи. Роботи, пов’язані з 

будівництвом або ремонтом об’єктів 

соціальної сфери (навчальних 

закладів, спортивних закладів, 

закладів культури і охорони здоров’я, 

будинків-інтернатів (пансіонатів) для 

дітей, дитячих оздоровчих таборів), 

але без ризику для життя. Роботи з 

благоустрою та озеленення територій 

населених пунктів, об’єктів 

соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку і туризму, культових 

споруд, але без ризику для життя. 

Роботи з відновлення та по догляду 

заповідників, пам’яток архітектури, 

Кошти 

місцевого 

бюджету,  

Фонду 

загальнообов'яз

-кового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття, 

кошти 

роботодавців та 

інших не 

заборонених 

законодавством 

джерел. 
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історії та культури, парків культури 

та відпочинку, але без ризику для 

життя. Організація дозвілля молоді. 

Організація заходів по екологічному 

озелененню територій населених 

пунктів. Знищення бур'янів. 

Розчищення населених пунктів від 

снігових заметів в місцях, де немає 

доступу для техніки. Екологічний 

захист навколишнього середовища. 

Впорядкування придорожніх смуг. 

 

 

Керуюча справами виконкому     Любов ДУБОВИК 

 

 


