Пюпїяі

1
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)
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Івано-Франківськ

Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів
Відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 03 жовтня 1992
року К« 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати розпорядження Кіцманської районної державної
адміністрації Чернівецької області від 20 січня 2021 року № 11 «Про
організацію громадських робіт у 2021 році».
2. Зареєструвати Перелік роботодавців, за участю яких планується
організація громадських робіт в 2021 році, затверджений розпорядженням
Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області від 20 січня
2021 року № 11 «Про організацію громадських робіт у 2021 році».
3. Зареєструвати Перелік видів громадських робіт на підприємствах, в
організаціях, установах, які будуть проводитися у 2021 році, затверджений
розпорядженням Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької
області від 20 січня 2021 року № 11 «Про організацію громадських робіт у
2021 році».
4. Внести до Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств
та інших органів виконавчої влади запис про державну реєстрацію зазначеного
нормативно-правового акта.
5. Відділу державної реєстрації нормативно-правових актів (Шумська К.)
забезпечити виконання цього наказу.

УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про організацію
громадських робіт у 2021 році
Відповідно до статей 6, 13, 24, 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, статті 31 Закону України „Про зайнятість населення”, абзацу
четвертого частини другої статті 7 Закону України «Про заі а з ь п о о б о ї ї Зі
державне соціальне страхування на випадок бефобії ія«. 1Іорчдм орі.тиаііп
громадських та інших робіт тимчасового характеру,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175 (із
змінами), з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної
підтримки безробітних та інших категорій осіб для виконання ними суспільно
корисних оплачуваних робіт, що відповідають потребам територіальних громад
або задовольняють їхні суспільні потреби,

ЗОБОВ ЯЗУЮ:
1. Затвердити Перелік роботодавців, за участю яких планується організація
громадських робіт в 2021 році, що додається.
2. Затвердити Перелік видів громадських робіт на підприємствах, в
організаціях, установах, які будуть проводитися у 2021 році, що додається.
3. Відділу управління персоналом та юридичної роботи апарату районної
державної адміністрації спільно із відділом документообігу та контролю
апарату районної державної адміністрації забезпечити подання цього
розпорядження
на
державну
реєстрацію
до
Південно-Західного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).
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4. Сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної
адміністрації забезпечити опублікування цього розпорядження на офіційному
вебсайті Кіцманської районної державної адміністрації.
5. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в ПівденноЗахідному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. ІваноФранківськ) з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Кіцманської районної державної адміністрації Миколу ГРІНКУ.
.. ґ

Голова Кіцманської райони
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО
Директор К іц м ан сь/ї
районної філії Чернівецького
об іленої О/Цсн іру зайнятості
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Перелік роботодавців,
за участю яких планується організація громадських робіт у 2021 році
1. Кіцманська міська рада Чернівецького району Чернівецької області.
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2. Мамаївська сільська рада Чернівецького району Чернівецької області.
3. Неполоковецька селищна рада Чернівецького району Чернівецької
області.
4. Ставчанська сільська рада Чернівецького району Чернівецької області.
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Керівник апарату районної
державної адміністрації

Надія ПОПОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміні страції
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ПЕРЕЛІК
ни іів громадських робіт на підприємствах, в організаціях, установах,
які будуть проводитися у 2021 році
1, Роботи, пов’язані з прибиранням, благоустроєм населених пунктів, зон
відпочинку і туризму, придорожніх смуг, проведенням благоустрою смуг
ш нигіешія
автомобільних
доріг
комунальної
власності,
загального
в..рис іуиаїшя в межах населених пунктів за межами проїжджої частини
' іірік-ирпшія
відходів, сміття та ліквідація стихійних придорожніх
■ми м аіа.ппц. видалення чагарників та скошування трав, фарбування елементів
м и т ванни доріг, ліквідація розмивів, промоїн), крім робіт, що потребують
і>> пікової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки та пов’язаних з
рн MIMAI МИ ЖИТТЯ, ВІДПОВІДНО ДО Переліку робіт З підвищеною н еб і’ аіекою
-atrop цкспоїо наказом Дсржпаглядохоронпраці від 26 січня
р,.і ч V ! ->
мрг. о і (і( ж,іпоіо в Міністерстві юстиції України J5 лютого 2006 року за
,V* 2 ' І Ю512 (далі - Перелік робіт з підвищеною небезпекою).
2, Роботи, пов’язані з очищенням та підсипкою доріг комунальної
в гн'носіі та загального користування, в зимовий період, розчистка снігу, крім
P"!'!і. що потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної
ж ипишки та робіт, пов’язаних з ризиком для життя, відповідно до Переліку
pot ні ї підвищеною небезпекою.
3, Роботи, пов’язані з екологічним оздоровленням території населених
>« ш. ми району, екологічним захистом навколишнього середовища (чищення
п-рі-в чагарників, висаджування дерев, обробка декоративних насаджень),
Г>(>іч11 h па об’єктах ймовірного підтоплення, пов’язані з укріпленням берегів,
ч'шііісііпя прибережних смуг вздовж великих та малих річок від імовірного
■■■юр\ імення сміттям, очищення та благоустрій водовідвідних канав, містків,
і-., юпрішускних труб для забезпечення стоку зливових та паводкових вод, крім
ию потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної
і-МіЧММІ га пов’язаних з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з
ж нчинспою небезпекою.
1 Рік юти, пов’язані з впорядкуванням меморіалів, пам’ятників, братських
чюінч іл інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, пам’ятних
шш. пам'яток архітектури, історії та культури, зареєстрованих на території
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іп 'Щ'Фі -ш. і'і

\m цевої ради; роботи, пов’язані з прибиранням, благоустроєм та
»імиг.і в належному стані цвинтарів, крім робіт, що потребують
в* Мінфін щсшальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки та пов’язаних з
|,н - т ,< 1 іп ДчИПЯ, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою.
І І* В.попі роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів
. . . mt nt fui сфери (дошкільних навчальних закладів, закладів загальної
іш.і*і <квіти, шкіл-інтернатів, закладів культури і охорони здоров’я,
ним і., і. к. м\ scïb, спортивних майданчиків, стадіонів, дитячих оздоровчих
і .... і'н. і п.иптопагів), будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого
1 її-'в и і інвалідністю, та дітей), які здійснюються власними силами
-.'в* і і > і них установ. Благоустрій та прибирання територій навчальних закладів,
" ‘ і пі-. и\- п.гури, дитячих та спортивних майданчиків, стадіонів. Допомога
, і> і,і ом освіти, культури, охорони здоров’я, де відсутнє централізоване
•■■'м ісііііч у підготовці до опалювального сезону (заготовка, розпилювання,
і •' і. кия дров), крім робіт, що потребують додаткової спеціальної, освітньої та
; ї ї нфіічпііімпої підготовки та пов’язаних з ризиком для життя, відповідно до
!!' р П іл робії з підвищеною небезпекою.
ь Робо і и. пов’язані з впорядкуванням територій населених пунктів з
’ •••!•.« иоіісрстжения та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійної о
днмд, екологічної т:а техногенної катастрофи, крім рі
що н»нрсод«*іі
.ьсспмипи спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підіоювки та шжбпанпх •;
і■п ,и.,ім і ія жііггя, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою.
1Іідсобпі сільськогосподарські роботи, збирання та заготівля лікарських
І"ч т и крім робіт, що потребують додаткової спеціальної, освітньої та
і г.п пфікаціііиої підготовки та пов’язаних з ризиком для життя, відповідно до
і І. р. пК\ робі г з підвищеною небезпекою.
з Роботи, пов’язані з наданням допомоги учасникам АТО та ООС, членам
гн- п. сім'ям поранених та загиблих військовослужбовців в зоні АТО;
п і і тич послуг із догляду, обслуговування осіб з інвалідністю та людей
п - нам., піку; супровід осіб з інвалідністю по зору, крім робіт, що потребують
- і чм »г.ої спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки та пов’язаних з
ри нік«>м т ія життя, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою.

і,. |.мініп, апарату районної
іцм. ікміи адміністрації

Надія ПОГІОВИЧ

