
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.07.2022 № 257  

 

Про організацію громадських 

робіт в умовах воєнного стану у 2022 році 

 

Керуючись статтею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення“, постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 „Про затвердження 

Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру“ (із 

змінами), в якій передбачається, що у період воєнного стану фінансування 

організації громадських робіт здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, з метою забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення 

територіальної громади, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити перелік видів громадських робіт, що виконуються в умовах 

воєнного стану та відповідають потребам Пирятинської міської територіальної 

громади, сприяють її соціальному розвитку (додаток 1). 

2. Визначити комунальні підприємства „Каштан“ (Бровар Г.Д.) та 

„Пирятин-агроліс“ (Коверда В.В.) підприємствами, на яких передбачено 

створення спеціальних тимчасових робочих місць для організації оплачуваних 

громадських робіт, що виконуються в умовах воєнного стану.  

3. Комунальним підприємствам „Каштан“ (Бровар Г.Д.) та „Пирятин-

агроліс“ (Коверда В.В.): 

створити додаткові робочі місця для організації та проведення 

оплачуваних громадських робіт, що виконуються в умовах воєнного стану; 

укласти договори про спільну діяльність з організації оплачуваних 

громадських робіт з Пирятинською районною філією Полтавського обласного 

центру зайнятості. 

4. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям усіх форм 

власності, крім комунальної, що здійснюють господарську діяльність на 

території Пирятинської міської територіальної громади, громадським та 

волонтерським організаціям прийняти участь в організації та проведенні 

оплачуваних громадських робіт за визначеними видами громадських робіт, 



шляхом укладення відповідних договорів з Пирятинською районною філією 

Полтавського обласного центру зайнятості. 

5. Фінансування оплачуваних громадських робіт проводити за рахунок 

коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття для Пирятинської районної філії -70%, коштів 

установ та організацій територіальної громади, на яких ці роботи проводяться-

30%. 

         6. Скасувати рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 

30.06.2022 № 215 „Про організацію громадських робіт у 2022 році“. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

25.07.2022 № 257 

 

 

Перелік 

видів громадських робіт, що виконуються в умовах воєнного стану та 

відповідають потребам Пирятинської міської територіальної громади, 

сприяють її соціальному розвитку 

 

1. Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються 

на об’єктах забезпечення життєдіяльності.  

2. Ремонт і будівництво житлових приміщень.  

3. Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання 

врожаю, сінокосіння).  

4. Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної 

безпеки на випадок надзвичайних ситуацій.  

5. Упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, 

природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових 

споруд. 

6.  Заготівля дров для опалювального сезону. 

7. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих 

побутових відходів. 

8. Роботи екологічного спрямування: роботи з благоустрою населених 

пунктів, ліквідація наслідків стихійних явищ, впорядкування меморіалів, 

пам’ятників, кладовищ тощо. 

9. Підсобні та ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери. 

10. Інші види доступної діяльності під час військового  стану для 

діяльності громади. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


