
.г!т},!вськА РАйоннА двРхАвнА Ад/1п{!стРАцш1
хАРк!всько! оБлАст|
РозпоРядж!]ння

а/, 2,у;&./ !|у/').ё. чугу|ъ

про оргав!зяц|ю проведсвпя
гром'дськпх та !вшпх роб|т
тпмчасового хараперу н3 20!3 р!к

в,дпов1дно до с1а1ей 6. 24 закояу укра1яи (про м]сцев] дерхавн;
адм!н;стац!]',. статг! ]1 закону укра|ви <пРо зайнят!сть наоеленнФ, поРядц
орган]зац!т Фомадськ!х та !яшп ро6;т тпшасового хаРшеРу' затвердкевою
постаяовою ка61яоу м!в!стр]в укра'{вл в!д 20.0з.201] ш9 ]75, та з метою
запоб;гая!я зроставню безроб;пя' створеппя умов для за6езпеченш
!и!часоФю Робо,ою !е 

'айш 
!ич томФ{н. перефс;м з числа за!е, с !Рованих в

сл) {6; {айш !ос!;. вир!шення питань со!:ального Р1витч райо$:
1' затвеРд!тп пеРел1к вид;в ро6!т. як! мох}ть застосовуватпся для

оРгш!зац!| гРомадських та !вших роб]т тимчасового харакеру у 201з роц; па
терптор|'' райояу (додаток 1)'

2. визяачит!, !!о громадськ! та ;пш; Ро6оти тимчасового хардтеРу
повинн| проводитися на спец;шьяо стюреяих дп цього тимчасових Робочпх

з. затвердип пеРел;к п;дпрп€мсп, уотавов та орга!;зац;й чуц]ъською
райощ' яа яких пропояусться оргая;зуватп громадсък; та !вш; ро6о0
тямчаоового характеру у 20] ] роц; (додаток 2).

(масд!т]яа л'л'):
4.|. за6езпечитт проведеяня Фомадськ!'х та !ншгх роб1т

хар.ктер) в о6сл|ц. ви{начени\ протамою {айнпс,| населення

району яа 20|3 р;к, запердхено| р!шеняям райояяо'| ради в|д 30

4-2.зд|йснювати пост;й!е !нформування населення

березш 2012

мохлив1ст! участ! в щомадськв Рботах.
5. Рекомевдувати виконкомам с]льських. селящвпх рад:
5.|. забезпечити ортэн!зац|ю та проведевя' Фомадських та ;нших роб;т

тимчасового хаРактеРу яа теРитоР|! Рад.
5.2. за6езпечип вид;ленш та використанм в повяому о6сяз! кошт!в яа

проведенш громадськпх та |нших роб!т тимчасового характеру.
6. Рекомендувати кер!вяикам пипР!емств' на я@х 6уд}ть провод'пся

то{адськ! !а |нши Робоги ти!часоюю хара@ру. ,а6е]печи!и:



2

6.].г1ост|йне |вформуваяня чу9ъФкою м|ськРайцеятРу зайяятост]
про поте6у в Робоч;й сш; для виковання том.дських та !ншя* роб!т
тимчасового хаРшеРу.

б.2. сво.часну вишац зароб!тво| плати дв гРомадян] як; 6Ратшуть
участь в щомадськпх рбота\'

7' визнати таким' що втат!ло чивн|сть' розпорядхепв' голов!{ районно]
дерхавно| 4дм;я;стац|| в1д 2з-11-2о12 ф !!|з (про затверджевня вид;в
оплачуваних Ромадськ!х роб1тна 201] р!0.

8. коятроль за виконапням розпоряд*е яа засцпвика
голови райояяо|дерхавяо| адм!я;стац|! ковальчук в.г.

головд рдйон!о[ державпо!
в.в. лоБойчвнко



додаток 1

до Розпорядхення голови
район но1 лер^шьо] шм|н;с !р4!;|/' 'е$:" 2т7* * 2''

п0,Р!]д!к
впд!в роб!т. як; {ожу|ь }астосовуват!'ся для оРгдн!1ац|т

гРомддськ'хп !вших Роб!т т'мч!сово.о хдр3перу в 2013 роц! па
тер!тор!! рдйояу

лрибирцнл виРо6ничих це\;в. пРим;шень:
робоп ' переРобш р!зних вил!в с;льсь\оюсподар'ььо_1 прод}кш|_1 !а

вавтажно_розвантахувальн1 та складально_пакувальв' роботи;
виютошевяя та Ремоят тар';

_ вс; в!ди допом;хв'х роб1т.

(!льське господарство:
викова!ня р!зних вид!в с|льськогослодаРських Ро6;т (польов; Р6оти з

впрощ/вання с!льськогосподаРсьшх культ}р, збиранвя врожаю та !нше)]
-1а!о';шя та Фанспорг}вання пгоц)кш; .;1ьсько-осподарського

виРошуванш !а {д о!|вш л!каРсьмх рослил.9!;л:
допом|жн! робо!и в !варинп! !в!. в!!!ол!м{ п !иц' ,а ,ваРин:

- РобФа з док:р'еятами;
!яш;види ро61т.

л!сове господарство:
посадка ; догляд:1а л;совими цльтюами' рубка;сав!тарна чисткал|су;
загот!вл' нас;н11я холудя' шишок, Фиб!в. березового соку' хвойно1лапки

вирош|ъанья с;!нц;в в л;сови^ ро1са!никах' ]х очис1ка !а прополк3.

благоуст]й

тршслорт | зв'язок:
буд!вництво таремонт ![шх;в' !нш; види доро*я1хроб!т]
впорядкуваяш придорохйх смуг, посадка та догляд насадхеяь вдовх

сор}ван3я та доставка пошти'

роботи на буд;вництв;, лрп проведенв] ремонту та|
]

теритоР!й п!сля зак]нчення буд!вяицтва:
буд!Фльяоф см;пя та;нш;види п!дсобних роб;т.



пРодовхепн' додатка 1

тоРЁшя | гром9дське харчуваяня:
- прибиран1{я р!]нкових площ та прилеглях до об'ект!в торг|вл; т€ритор;й]

{а. о! ;мя !а продаж с1ль!ько! оспо!арсько1 пРощт!|_1. пРоловольчих |а
нещодовольчи\ говвр!в (в том) чис1| вино\Ра !ор]шя !а !орЁшя )
пересувяих засоб!в у встановлепих для цього м;сцях);

миття посуду у зшад4 томадсъкою хаРчувшш]
ван !мно_Ро ]вапж) вмьн! та !нш! п!дсобн!робо!и.

житлово-комуяшьве гооподаРстю:
_впорядчвмня та благоустр|й тер!тоР1й васелев!х пуяю!в] 3ов

в;длочинч ; !)ри'му' ларковг{ 1оР. впоряцчвання придорожн;х с!0г.
ври1ор;й' пРиле!лих ло пам'пик|в к)ль!}ри. аР\;!екцРи в ]випаР!в:

впоряд9ъанн' територ]й населечих п)нп.в . !е!ою л!кв!дац!1 нас1;дк1в
на!1вичайних сиоашй. ви ]яаяих Р;шеян!ми оР, ан;в виьонавчо| шади:

_п;дсобв1 Ро6оти лри ремоят! приватних хитлових будинк;в одиноких
о(;6 

' 
числа ве!Фзн!в в!йнР в !нвш!д!в. шо пРовол4!ьс' {а о!шенняуи орвн:в

м;с!евою сшовряцваннл в с;ль(ь! ;п м:с|]евост!:
очищення та впор'д[}ванм 6срег,в р1чок ! водоймпщ]

- 16!Р. сорцванн{. ранспоР)вання !!'пя !а в|оричнотсировини:
л!кв]дац'я см!пвшищ та сн!гових замФ'в;
;вш; вид! п!дсо6н!х Роб!т.

поб}фве обслуговування паселення|
надання побутових посщг од'яок'м особам з числа ветсрая!в в;йн' та

;нвш;д;в (пРп6иРаняя квартир);
допомога о(обам по\шо!о в;$. !нвш1дам. одиноьим !а пРис!ар;лш

|рома!пьам. насачпеРед ] числа ве!еран;в в;йни. ) веленн; !ос1о!аРс!ва
(доставка продукт!в харчвання' ык]в. товар!в поб}тового вхитч. обробка
пр!садпбя].х д!ляяок' складщня докумевт!в' Ф']бираяня' праняя б!лизяи'
прасуваня', мппя в!коя,догляд за д!тьмп та ,яш;види роб;т);

- ваятмяо Розввъхуваьв| роботл, |вш| види п;дсо6я!х роб!т.

культ}ра' мистецтво:
ремонт замад;в цльгши. пам'я !ник;в |с1оР;1 !а аР\;!е/ ц!и:
писо6й рботп з в1дновлення запов1дник!в' пам'ятох арх;текцри, |стор|!

пРи6ираян! при!;шень м)1е1в. вгорядкуванш експо'и!;и. 1\ ч)дожн,

упоряд*еннп мемоР;д|в. пам'я !ник;в. 6Ра !сьшх мо!ил. м;с!ь поховшш
']агиблих змсник;в в;ви1ни та !ншп па!'я гок 9ль}рчот (па!шини:

_п|дсобн'роботи з в!двошевня 6]бл;отечног0 фонду в б!бл|отеках;
л;дсобн; ро6ом з док}мен !ац;, ю в аР\;вА:

-;вш! вид! п;дсобя!х роб!т.



продовжевяя дода*а |

охорона здоров'я' осв;та тасоц;шьвий зах'ст:
до|л!д ]а осо6ди почило.о в;к) !а ;ьвап;дами.

пр'стар;л'ми томадявами' хворими в зашад* охорояи здоров'я та
соц!шьного захисту]

допом;жн; Робо!и ) дюячих б),!инч* !а дом4_;нвРна!4 для флей

- п|дсобн] роботп лря лрвсдевн! Ремонц а6о рековсщукц;1 об'€ю'в
соц!ально| сфери (ди!'чич дошк;льнич 1амш;в. шк;л. заьлш;в цль)ри ;

охорояи здоров'я! будинк|в_!втеряат!в (павс!оват!в) для Фомадяв похялого
ык). 1нвш!д|в та д!т€и. ди!я!их о.!оРовч'х !а6оР!в. ш\!ъ!нтернат!в. пРиолк|в
дш яеповнол!тн;х тощо), впоРядкуванш прилеглих до них територ|й'
наведення сан;!арною порядк) на лриле'1ич тери1ор!я\:

_п!дсобя| роботи в д'тячих оздоровчих таборах. саватор1ях' будинхах та

робота з ;яфоРмувавш н&еленш щодо пор'цку отимаяш субс'д|й та
!ехн;!н;й п!дю.овц! ,окРепац'| ] к)р'.рською дос!авкою дочмеРт;в та
запийв;

!нш| в!ци п;дсобяих роб!т з о6слугов}вавяя об'€кт;в соц;шьяо1сфер' та

-робо!и 1 оформленш ви6орчих д;!ьн,шь. п;дготовьи 1а пРове!еьня
вибор!в. виконалы о6ов'! 

'ь;в 
члена в/6оРчо_1 ьом ;с ;] ] опла.ою лРа!| в ком1с]|:

)час ь у со!1олог;чних опицваннп. тмчасов^ масов^ досл;,!яеннях

|а
/

1

|г

кер!в[|их апдр'ту рдйовяо!
держ!ввот ддм!в!Фр.ц!! !. к). ковтун



до розпорядхеняя голови
р'он но1 дерцавяо_1 ад м !н;ст!ац1'{
/!!ф?21ць2ф:ёг

п[Р!,л|к
п!дпря€мств' уст$яов тя оргя'!!з!ц|й чут!вського рдйояу' !!! яклх
пРопояупься орвяьувдти гРомддськ! п !пш! роботп т'мч!сового

х!р.ктеРу в 201з роц!

1;

п,

1 з
дп "житлов,]к'' (смт кочеток] 5

2 ч}1у]вська район!!а ор|ая;зац!я товаРястм червового 5

.1. чкаловське в'Ро6япе упраш;пи хплово-комунального 5

комуяшьяе п|дпр}]емство "чуц!ъськяй р!йовний д!тячий
оздоровчий та6!р "орлятко''

20

5. дп "чуп/сво_Ба6ча!ське л!соФ фслодарство" |0

6. в;д!л осв;ти чуц'{всько! райовяо'{ дФхавяо] адм!я!срац!! 2о

7_ тФптор,альний цент
соц;шьяих послуг)

соц;альяого обсщговувавяя (яадавяя
чуц|всько| райовяо| дерхавяо|

5

8 коРо6очкинськд с!ль(ьк. ра!а |0

9. леб'язькас]льська рада |0

10. грайвсьм с;льська рада |0

11 Ба3ш!_1кька с!льська рада 5

11 велико6а6чаяська сььська !ада 5
!з. }ро,!ненська с!пьська рада 5

14. 1ван!веька е;льеька Рада 5

кам'яяоярузька с;льська рада 5

16 мосьпш!вська с!льськэ рада 5



17 старогяилицька с!льська ва!а
18. старопок!оФька с;льська оада
|9. ю!ченк!вська с!!ьська оада
2о воло\ово_ярськ6 с;льська рада
21 введенська (елицна рада
22 новопокровська сели1цва рада
2з чхмовськ3 сепищяа рада |0
24 мдин!вська сели]!ца рада !0
25 всхао1вська селицяа оада |0
26_ кочФцък3 сепищна рада |0
27 "всхао!вське жкву_20! !''
24. |]Ат " {фокомб!нат "сло6ож8сьмй''
29

тов "леб'лзь0й цегельний завод'' |0
з| тов "мапн]вський склозаюд" 2о
з2. упРавл!вня прац! та соц!ального -захисту населення

чу.у|всько| райовнотдеохавяо| адм;н;стоац;!
2о

),.1,
[[4

кеР|ввяк апарату райояпо!
державпо! адм;я;стрдц!1 !.к). ковтун

1.;


