
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 «22» грудня  2022 року          м. Мала Виска                                          № 1487 
 

 

Про визначення видів оплачуваних 

громадських робіт, суспільно-

корисних робіт та визначення 

об’єктів для організації проведення 

таких робіт у 2023 році 

 

 

Відповідно до ст.25,26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 21.06.2022 

№ 716 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 

13.07.2011 за № 753»,  з метою зниження напруги на ринку праці, сприяння 

соціальному розвитку територіальної громади в умовах воєнного стану, 

розглянувши лист №(б/н) від 12.12.2022 директора Маловисківської районної 

філії Кіровоградського обласного центру зайнятості А.Кучеренко, керуючись 

Порядком  організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру 

№175 від 20.03.2013 зі змінами та доповненнями, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити види оплачуваних громадських робіт для мешканців 

Маловисківської міської територіальної громади, які організовуються на 

території Маловисківської міської територіальної громади за сприяння 

Маловисківської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості 

на 2023 рік: 

1.1. На об’єктах благоустрою Маловисківської міської ради та 

Маловисківської ТГ: 

- прибирання вулиць, узлісся, парків, скверів; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ та прибирання міського полігону 

побутових відходів; 

- побілка бордюрів, дерев; 

- ремонт та фарбування громадських лавок; 

- роботи по озелененню міста, косіння газонів, підрізка дерев, кущів; 

- прибирання та ремонт автобусних зупинок, братських могил, 

громадських туалетів; 



- прибирання, косіння трави на кладовищах, ремонтні роботи на них; 

- розчищення русла річки Вись; 

- прибирання та ремонт спортивних майданчиків, стадіонів; 

1.2. На об’єктах комунальних підприємств, інших закладів та установ  

Маловисківської міської територіальної громади: 

- ремонтні роботи приміщень, ремонтні роботи пов’язані з 

будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери, охорони здоров’я та ін.. 

- ремонтні роботи мереж водопостачання, водовідведення, 

електропостачання,  тощо; 

- роботи пов’язані з укріпленням дамб, мостових споруд, меліоративні 

роботи; 

- догляд на надання допомоги особам похилого віку, інвалідам, 

супровід таких осіб, догляд за хворими в закладах охорони здоров’я; 

- роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для 

закладів освіти, охорони здоров’я, тощо; 

- впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів виконавчої влади; 

- підсобні роботи під час проведення ремонту доріг; 

- благоустрій територій; 

- роботи в музеях, роботи з відновлення бібліотечного фонду,роботи в 

архівах; 

- допоміжні роботи у військкоматі з документацією; 

- надання допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю в 

наслідок війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників бойових дій; 

- екологічний захист навколишнього середовища; 

- роботи по розчищенню снігових заметів; 

- кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого 

віку; 

- виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних 

захворювань. 

2. Визначити об’єктами проведення  оплачуваних громадських робіт – 

Маловисківську міську раду, КП «Мала Виска МКП», КП «Мала Виска 

Водоканал». 

3. Міському голові, керівникам вищевказаних комунальних підприємств 

забезпечити організацію і виконання оплачуваних громадських робіт, 

здійснення контролю за виконанням робіт, ведення сумарного обліку 

відпрацьованого часу та налагодити взаємодію з Маловисківською 

районною філією Кіровоградського обласного центру зайнятості.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                              Юрій ГУЛЬДАС 


