
                                                                                                            
Проєкт вноситься 

селищним головою 
 

РІШЕННЯ 
 

від  ___ липня 2022 року                                                     №_____ 
смт Олександрівка 

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради від 18 травня 2021 року  
№ 204 «Про організацію та проведення 
громадських робіт на території 
Олександрівської селищної ради  
на 2021-2022 роки» 

 
Відповідно до підпункту 7 пункту б) статті 34 Закону України                                        

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР 
(зі змінами), статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 716 «Про внесення 
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753 і 
від 20 березня 2013 року № 175», Порядку залучення працездатних осіб до 
суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753 (із змінами), 
Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня                   
2013 року № 175 (із змінами), з метою організації суспільно корисних робіт                 
в умовах воєнного часу 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олександрівської  
селищної ради від 18 травня 2021 року № 204 «Про організацію та проведення 
громадських робіт на території Олександрівської селищної ради                            
на 2021-2022 роки», а саме: 

викласти додаток 1 «Перелік видів громадських робіт, які мають 
суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області та сприяють її соціальному розвитку на 2021-2022 роки, затверджений 
цим рішенням, в новій редакції (додається);   

 
доповнити рішення пунктами 2, 3 наступного змісту: 
 
2. Взяти до відома, що у період воєнного стану: 
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2.1.  Організація громадських робіт здійснюється виконавчим комітетом 
Олександрівської селищної ради за потреби за участю Олександрівської філії 
Кіровоградського обласного центру зайнятості.   

2.2. До виконання суспільно корисних робіт можуть залучатися 
зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема внутрішньо 
переміщені. 

2.2. За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, 
на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада). 

2.3. Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України                          
«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». 

2.4. Облік трудової діяльності осіб, які беруть участь у громадських 
роботах, здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб 
Державного загальнообов’язкового державного соціального страхування                  
у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску   
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Записи про участь осіб у громадських роботах вносяться роботодавцем  
до трудових книжок (за наявності) на вимогу таких осіб. 

2.5. До виконання громадських робіт насамперед залучаються 
зареєстровані безробітні, яким не знайдено підходящу роботу  відповідно                  
до абзаців 18 та 20 пункту 52 Перехідних та прикінцевих положень Закону 
України «Про зайнятість населення»  у період реєстрації безробітного,                        
та працівники, які втратили  частину заробітної плати. 

2.6. Стороною договору про громадські роботи може бути громадська 
організація чи організація та установа, що залучає до своєї діяльності 
волонтерів. 

  
3. У період воєнного стану фінансування суспільно корисних робіт  

проводити за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством.  

 
Пункт 3 вважати відповідно пунктом  4. 
 
Пункт 5 викласти в новій редакції: 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради                              
Василя СКЛЯРЕНКА. 

 
 

 
Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 


