
     ПРОЕКТ 

                                         
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят другої  сесії 

 

23.07.2019 р.                                      Летичів                                      №     
 

 

Про внесення змін до рішення 60 сесії 

Летичівської селищної ради 7 

скликання від 30.11.2018 № 16 «Про 

затвердження Програми організації 

громадських робіт на 2019 рік» 

 

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

Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 

року №5067-VI, «Порядку організації громадських робіт тимчасового 

характеру», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 

20.03.2013 року №175, з метою забезпечення тимчасової зайнятості 

населення та сприянню соціального, екологічного розвитку громади, 

селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни  до додатку 1 « Перелік видів громадських робіт» до 

рішення 60 сесії Летичівської селищної ради 7 скликання від 

30.11.2018 № 16 «Про затвердження Програми організації 

громадських робіт на 2019 рік», доповнивши його словами « 

Підтримання території громади в екологічно чистому стані» та 

викласти Перелік видів громадських робіт згідно      додатку 1. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Летичівської селищної ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії 

Остаховська Л.В.) 

 

 

Селищний голова                                         І. Тисячний 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення Летичівської селищної ради 

«__» липня 2019 року №____ 

 

Перелік видів громадських робіт 

 

1. Підтримання території громади в екологічно чистому стані.  

2.  Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, кладовищ. 

3.   Підсобні та ремонтні роботи при проведенні ремонту об’єктів 

охорони здоров’я.  

4.  Догляд за особами похилого віку та інвалідами.  

5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів 

виконавчої влади.  

6.  Впорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний 

статус. 

7.  Підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури, 

історії та культури.  

8. Підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових 

будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, учасників 

АТО, їх сімей, що проводяться за рішеннями органів місцевого 

самоврядування.  

9. Виконання підсобних робіт до опалювального періоду та в 

опалювальний період для дошкільних та інших навчальних закладів, 

закладів охорони здоров’я, будинків інтернатів для громадян похилого 

віку та інвалідів. 

10.  Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю;  

11. Інформування населення стосовно порядку отримання житлових 

субсидій спрощеним порядком.,  

12. Надання допомоги учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО 

 

 

 

Перший заступник селищного голови                                  О. Ліщинський 

 


