
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

15.12.2020                                                                                                 № 10 

Про затвердження переліку видів  
громадських робіт на 2021 рік

      Відповідно підпункту 7 пункту «б» частини першої статті  34 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтей  14,  31  Закону
України «Про зайнятість населення»,  «Порядку організації  громадських та
інших робіт тимчасового характеру», затвердженого постановою КМУ від 20
березня 2013 року № 175, з метою організації громадських робіт на території
Тернівської сільської ради, виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  перелік  видів  громадських  робіт  на  території  Тернівської
сільської ради на 2021 рік згідно додатку.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Совгирю
О.Г.

 

              Сільський голова                                                                   Ю.І. Кривда

  Додаток



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                               виконавчим комітетом

                                                                                             15.12.2020 року № 10
Перелік

видів оплачуваних громадських робіт, які будуть проводитись у  2021 році за
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття та місцевого бюджету
Назва підприємства,
установи, організації

Види громадських робіт

Тернівська сільська
рада

1. Впорядкування  Обеліску  Слави,  пам’ятників,
братських  могил,  та  інших  місць  поховань
загиблих  захисників  Вітчизни  і  територій
навколо них.

2. Поточний  ремонт  об’єктів  соціальної  сфери:
дошкільних  навчальних  закладів,  закладів
загальної  середньої  освіти,  закладів  культури,
охорони здоров’я.

3. Утримання у належному стані кладовищ.
4. Благоустрій та озеленення територій населеного

пункту  (зокрема  дошкільних  навчальних
закладів,  загальноосвітніх  шкіл,  закладів
культури,  охорони  здоров’я,  спортивних
майданчиків, стадіону).

5. Упорядкування придорожніх смуг.
6. Ремонтні роботи приватних житлових будинків

одиноких осіб, ветеранів війни та інвалідів.
7. Інформування  населення  стосовно  порядку

отримання  житлових  субсидій,  технічної
підготовки документації.

8. Кур’єрської доставки документів та запитів.
9. Інформування  населення  щодо  запобігання

порушень громадського порядку. 
10.Роботи із надання допомоги учасникам АТО, їх

сім’ям,  сім’ям  загиблих  в  АТО  (зокрема
заготівля та підвезення дров, ремонтні роботи).

11.Роботи  по  запобіганню  та  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха.

Секретар сільської ради                                                              Т.А. Поліщук


