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А
Керуючись статтями 6, 13, 24, 41 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації”, статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення”
та Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013
року №175 (із змінами), з метою додаткового стимулювання мотивації до праці,
матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб для виконання
ними суспільно корисних оплачуваних робіт, що. відповідають потребам
територіальних громад або задовольняють їхні суспільні потреби:
1. Організувати громадські роботи на підприємствах, в організаціях,
установах Заставнівського району у 2020 році.
2. Затвердити Перелік видів громадських робіт на підприємствах, в
організаціях, установах Заставнівського району, які будуть проводитися у 2020
році, що додається.
3. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються
зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної
плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та /або коштів
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття (далі - Фонду).
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За рахунок коштів Фонду здійснюється насамперед фінансування організації
громадських робіт, кошти для фінансування якої виділено з місцевих
бюджетів.
4. Відділу управління персоналу та правової роботи апарату районної
державної адміністрації спільно з відділом документообігу і контролю апарату
районної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на
державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у
Чернівецькій області протягом 5-ти робочих днів.
5. Відділу організаційного забезпечення та внутрішньої політики апарату
райдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6. Це розпорядження набирає чинності
з моменту його державної
реєстрації, але не раніше його оприлюднення у порядку, встановленому
чинним законодавством України.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о голови районної
державної адміністрації
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ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт на підприємствах, в організаціях,
установах Заставнівського району, які будуть проводитися у 2020 році
1. Благоустрій населених пунктів та прилеглих до нього територій, в тому
числі об’єктів соціальної сфери, кладовищ, місць меморіального псховаьзх
пам’ятників та визначних місць, пам’яток архітектури, істот;:, археології,
культурної спадщини, зон відпочинку і туризму, придорожніх смуг, парків,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Екологічний захист навколишнього
середовища. Роботи на об’єктах ймовірного підтоплення, пов’язані з
укріпленням берегів водойм та річок, очищенням прибережних смуг від
забруднення побутовим та промисловим сміттям. Благоустрій територій
населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
стихійного лиха, екологічної та техногенної катастрофи, що не пов’язані із
ризиком для життя, крім робіт, щ© потребують додаткової спеціальної,
освітньої та кваліфікаційної підготовки та пов’язаних з ризиком для життя,
відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року № 15 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512.
Підприємства, організації, установи
району, рекомендувати головам
міської, селищної та сільських рад

2.
Роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та
кваліфікаційної підготовки, на будівництві та проведенні ремонту об’єктів
соціальної сфери ( закладів освіти, культури і охорони здоров’я), спортивних
майданчиків, стадіонів, бібліотек, музеїв, дитячих оздоровчих таборів,
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будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, крім
робіт, що потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної
підготовки та пов’язаних з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з
підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від
26 січня 2005 року № 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15
лютого 2005 року за № 232/10512.
Відділ освіти , молоді та спорту
районної державної адміністрації,
відділ культури районної державної
адміністрації, Заставнівський
територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг), Заставнівська центральна
районна лікарня,
рекомендувати
головам міської,
селищної
та
сільських рад.

3.
Роботи, пов’язані з очищенням та підсипкою доріг комунальної
власності та загального користування, в зимовий період, розчнстха снігу , крім
робіт, що потребують додаткової спеціальної, стьігнь-:; ті •т.іг.ітттт^т-:
підготовки та пов’язаних з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з
підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від
26 січня 2005 року № 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15
лютого 2005 року за № 232/10512.
Підприємства, організації, установи
району,
рекомендувати
головам
міської, селищної та сільських рад

В.о. керівника апарату
районної державної адміністрації
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