УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 07.12.2011 року № 341
Про організацію та
проведення оплачуваних
громадських робіт у 2012 році

Розглянувши пропозиції Олевського районного центру зайнятості та,
керуючись ст.23 Закону України «Про зайнятість населення», п.3 ст.24 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», з метою надання додаткової
соціальної підтримки та забезпечення додаткової зайнятості осіб, які шукають
роботу та зареєстрованих у центрі зайнятості, як безробітні:
1. Організувати у 2012 році оплачувані громадські роботи на
підприємствах, в організаціях за їх згодою та визначити види робіт (зазначені
в додатку), які можуть застосовуватися для організації оплачуваних
громадських робіт та мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають
потребам району та сприятимуть його соціальному розвитку.
2. Олевському районному центру зайнятості (Бубенко П.М.) укладати
договори на організацію оплачуваних громадських робіт із установами,
підприємствами та організаціями, а також безпосередньо з роботодавцями усіх
форм власності.
3. Олевському районному центру зайнятості щоквартально до 15 числа
наступного місяця інформувати райдержадміністрацію про хід виконання
даного розпорядження.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчук О.С.
Перший заступник голови
райдержадміністрації

Г.В. Мельник

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 07.12.2011 року № 341
ПЕРЕЛІК
видів оплачуваних громадських робіт, які можуть фінансуватися за
рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття у 2012 році.
1. Упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших
місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані
цвинтарів, особливо у сільській місцевості.
2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон
відпочинку та туризму, паркових зон, придорожніх смуг.
3. Роботи на об’єктах комунальної форми власності у сфері будівництва,
ремонту та реконструкції спортивної, транспортної, медичної, туристичної і
телекомунікаційної інфраструктури, в тому числі на об’єктах, пов’язаних з
підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року футболу.
4. Роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної
сфери (дитячих дошкільних закладів, шкіл. Закладів культури і охорони
здоров’я, будинків –інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку,
інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, шкіл –інтернатів, притулків для
неповнолітніх тощо), впорядкування прилеглих до них територій, наведення
санітарного порядку на прилеглих територіях.
5. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за
хворими в закладах охорони здоров’я, соціального захисту, допоміжні роботи у
дитячих будинках та домах для людей похилого віку.
6. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої
влади.
7. Підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури,
історії та культури.
8. Підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових
будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за
рішенням органів місцевого самоврядування.
9. Підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках та
архівах з документацією.

10. Роботи з інформування населення стосовно порядку отримання
житлових субсидій.
11. Промисловість (прибирання виробничих цехів, приміщень, роботи з
переробки різних видів сільськогосподарської продукції та сировини та інше).
12. Будівництво (роботи на будівництві, при проведенні ремонту та
реконструкції, в тому числі на об’єктах комунальної форми власності та інше).
13.
Сільське
господарство
сільськогосподарських робіт).

(виконання

різних

видів

14. Лісове господарство (посадка і догляд за лісовими культурами, рубка
і санітарна чистка лісу, рубка придорожніх смуг і руслових каналів та річок,
видалення
чагарникової
рослинності
на
внутрішньогосподарській
меліоративній мережі).
15. Транспорт та зв'язок (будівництво та ремонт шляхів, інші види
дорожніх робіт, впорядкування придорожніх смуг, посадка та догляд
насаджень вздовж шляхів, доставка пошти).
16. Торгівля і громадське харчування (прибирання ринкових площ та
прилеглих до об’єктів торгівлі територій, заготівля та продаж
сільськогосподарської продукції, продовольчих та непродовольчих товарів, в
тому числі виносна торгівля та з пересувних засобів у встановлених для цього
місцях та інші підсобні роботи.
17. Житлово-комунальне господарство (впорядкування та благоустрій
територій населених пунктів, зон відпочинку, інші види підсобних робіт).
18 Побутове обслуговування населення (надання побутових послуг
одиноким особам з числа ветеранів війни, інвалідів (прибирання квартир);
допомога особам похилого віку, інвалідам, одиноким та пристарілим
громадянам інші види підсобних робіт).
19. Культура, мистецтво (ремонт закладів культури, пам’ятників історії
та архітектури; підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток
архітектури, історії та культури та інші види підсобних робіт).
20. Охорона здоров’я, освіта та соціальний захист (догляд за особами
похилого віку та інвалідами, одинокими та пристарілими громадянами,
хворими в закладах охорони здоров’я та соціального захисту, інші види
підсобних робіт з обслуговування об’єктів соціальної сфери та охорони
здоров’я ).
Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

