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МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10

21";іс

№

Мостиська

Зареєстровано в Мостиському
районному управлінні
юстиції у Львірс окій області

Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від

"

25.11.2014 №541

"

за №

Уповноважс; з сс

ї іу дер)

реєстоаци
Відповідно до ст. 41 Закону України «про місцеві держаВДГадміністраци>>,
ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів
України від 29.07.2015 № 541 «Про внесення змін до п.Ю Порядку організації
громадських та інших робіт тимчасового характеру», листа Мінсоцполітики від
19.08.2015 № 12498/0/14-15/5, з метою інформування населення про порядок
отримання житлових субсидій, для забезпечення тимчасової зайнятості населення
району, осіб, зареєстрованих, як безробітні, та ті, які втратили частину заробітної
плати

внаслідок

вимушеного

скорочення

до

50

відсотків

передбаченої

законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням)
виробництва продукції:
Внести

такі зміни

до розпорядження

голови

райдержадміністрації

від

25.11.2014 № 412 «Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт
у 2015 році», зареєстрованого

в

Мостиському

районному управлінні юстиції

01.12.2014 за № 11/194 :
1. Додаток до розпорядження доповнити пунктом 10:
«10. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та
робота з документацією».
2. Пункт 2 розпорядження викласти в новій редакції:

«2. Фінансування організації оплачуваних громадських робіт проводити за
рахунок коштів підприємств, установ та організацій та за рахунок місцевого бюджету
із залученням

коштів

Фонду загальнообов'язкового

державного

соціального

страхування України на випадок безробіття. Фінансування організації оплачуваних
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 України на випадок безробіття».
3. Юридичному

відділу

апарату

райдержадміністрації

(Сатурчак

Н.С.)

забезпечити надання розпорядження на державну реєстрацію до Мостиського
районного управління юстиції.
4. Дане розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не
раніше офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністраї

" 'І
о

Н. І. Голуб

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
25.11.2014 №541
(в редаьсції розпорядження голови
райдержадміністрації
від «

» вересня 2015 р. №

ВИДИ
робіт, які можуть застосовуватись під час організації та проведення оплачуваних
громадських робіт у 2015 році за рахунок копггів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття та коштів
місцевих бюджетів.
1. Роботи з відновлення та догляду заповідників, пам'яток архітектури, історії
та культури, меморіальних та пам'ятних місць, зокрема упорядження меморіалів,
пам'ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників
Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості.
2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів соціальної
сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг.
3. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за хворими у
закладах охорони здоров'я, допоміжні роботи у дитячих будинках, домах для людей
похилого віку та за місцем проживання.
4. Роботи, пов'язані з будівництвом або ремонтом об'єктів соціальної сфери
(дитячих дошкільних та навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури
і охорони здоров'я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку,
інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів та інших об'єктів).
5. Робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках,
роботи в архівах з документацією.

6. Проведення позашкільної, профорієнтаційної та психологічної роботи з
школярами в загальноосвітніх школах за договорами, укладеними з відділом освіти.
7. Здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи з соціальних питань серед
населення району, яка має суспільно-корисну спрямованість.
8. Інші доступні види трудової діяльності, які мають

суспільно

корисну

спрямованість і відповідають потребам соціального розвитку району.
9. Утримання в належному стані придорожніх смуг автомобільних доріг
загального (загальнодержавного) користування.
10. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та
робота з документацією.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

'" '

Н. І. Голуб

