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Про організацію проведення 
громадських робіт тимчасового 
характеру у 2019 році  
 
 
 

З метою запобігання зростанню безробіття, створення умов для 
забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, передусім з числа 
зареєстрованих в службі зайнятості, вирішення питань соціального розвитку 
району, відповідно до статті 6, пункту 10 статті 13, пункту 3 статті 24,             
статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 31 Закону 
України “Про зайнятість населення” та Порядку організації громадських та 
інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 (зі змінами), рішення               
XV сесії VII скликання Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року       
№ 663-VII “Про затвердження Програми зайнятості населення Харківської 
області на період до 2020 року”, зобов’язую: 

1. Визначити такими, що мають суспільно корисну спрямованість, 
відповідають потребам громад району та сприяють їх соціальному розвитку 
наступні громадські роботи тимчасового характеру (далі - громадські роботи):  

1) інформування населення щодо порядку надання житлових субсидій; 
2) технічна підготовка  документації; 
3) кур’єрська доставка документів та запитів. 
2. Виконувати громадські роботи виключно на створених для цього 

тимчасових робочих місцях. 
3. Визнати управління  праці та соціального захисту населення Чугуївської 

районної державної адміністрації Харківської області роботодавцем, за участю 
якого планується організація громадських робіт, визначених у пункті 1 цього 
розпорядження. 

4. Управлінню праці та соціального захисту населення Чугуївської 
районної державної адміністрації Харківської області (О.ЛИСЯНСЬКИЙ) 
створити 4 спеціальних тимчасових робочих місця для організації проведення 
громадських робіт, визначених у пункті 1 цього розпорядження, для осіб, які 
шукають роботу та визнані в установленому порядку безробітними. 

5. Здійснювати фінансування організації громадських робіт за рахунок 
коштів районного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел. 
Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані  
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безробітні; особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості як такі, що 
шукають роботу; працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок 
вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством 
тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва 
продукції, проводити за рахунок коштів районного бюджету та/або Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області                           
В. ВОЛОЦКОВУ. 

7. Розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не 
раніше дня його офіційного опублікування. 

 
 
 

Голова районної державної 
адміністрації 

 
М. ШОШИН 

 
 
 
Аркуш погодження додається 
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