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У К Р А Ї Н А
ТЕОФІПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

15.05.2012р.                                 Теофіполь		            	№ 137/2012-р



Про організацію оплачуваних				Зареєстровано Теофіпольським районним 
громадських робіт у 2012 році 			управлінням юстиції                                                                                         
        								від 15.05.2012 р. № 5/396



Відповідно до статті 23 Закону України „Про зайнятість населення”, Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року  №839 ”Про затвердження Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”, та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб, зареєстрованих як безробітні, сприяння зайнятості учнівської  молоді на період канікул:

1. Надати можливість всім підприємствам, установам, організаціям району на укладення договорів  про спільну діяльність з організації та проведення оплачуваних громадських робіт.

2.  Затвердити перелік видів оплачуваних  громадських  робіт у 2012  році згідно з додатком.  

3. Встановити, що направлення безробітних громадян на оплачувані громадські роботи здійснюються районним центром зайнятості.
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4. Фінансування оплачуваних громадських робіт  проводити за рахунок коштів місцевого бюджету, підприємств i організацій та Фонду загальнообов’язкового  державного  соціального страхування України на випадок безробіття.

5. Оплату праці осіб, зайнятих на громадських роботах здійснювати за фактично виконану роботу, тривалість робочого часу встановлюється відповідно до законодавства про працю України. На осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності.

6. Це розпорядження  набуває чинності з моменту державної реєстрації в Теофіпольському районному управлінні юстиції, але не раніше дня оприлюднення.

7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації ”Про організацію оплачуваних громадських робіт в 2012 році” від 13.12.2011 року №347/2011-р, зареєстроване Теофіпольським районним управлінням юстиції 13.12.2011  за № 18/371.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації П. Вільшинського.



 
Голова адміністрації							В. Довжук

Додаток 
							до розпорядження голови 
районної державної адміністрації
							15.05.2012р. № 137/2012-р

Перелік видів оплачуваних громадських робіт у 2012 році

№ п/п

Види оплачуваних громадських робіт

1
Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку і туризму, придорожніх смуг.
2
Підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку та інвалідів, які здійснюються власними силами бюджетних установ.
3
Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку.
4
Впорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний статус, підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури.
5
Підсобні роботи при ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів.
6
Підсобні роботи в сільському господарстві.
7
Збирання та заготівля лікарських рослин і ягід.
8
Благоустрій території підприємств, установ та організацій та ремонт  виробничих  приміщень.
9
Виконання вантажно-розвантажувальних  робіт.
10
Роботи в архівах з технічною документацією для безробітних осіб з обмеженою працездатністю. 
11
Підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках.
12
Меліоративні роботи (розчистка каналів від чагарників).
13
Інформування населення щодо недопущення порушень громадського порядку.
14
Робота з документацією в органах соціального страхування, Пенсійному фонді, жеках, архівах, музеях, бібліотеках та інших установах.
15
Роботи з документацією у період призовної кампанії.
16
Інші роботи не пов’язані з ризиком для життя і які мають суспільну користь для громади.
17
Посадка лісу на зрубах, прорідження лісонасаджень, роботи на лісозаготівлях

Заступник голови адміністрації               			О. Юрчук

