
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про організацію та проведення  
громадських робіт у 2020 році 

 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про зайнятість населення», 

постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175 «Про затвердження 

Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» (зі 

змінами), враховуючи велику соціальну значимість організації та проведення 

громадських робіт, та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення 

шляхом організації та проведення громадських робіт, виконавчий комітет 

Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають суспільно 

корисну спрямованість, відповідають потребам адміністративно-територіальної 

одиниці м.Запоріжжя та сприяють її соціальному розвитку, на 2020 рік 

(додається). 

2. Затвердити перелік підприємств, установ, організацій міста, за участю 

яких планується організація та проведення громадських робіт для безробітних, 

на 2019 рік (додається). 

3. Встановити, що організація та проведення громадських робіт у 2020 

році відбуватиметься із залученням коштів бюджету міста. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова                                                                          В.В.Буряк 



                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                     Рішення  виконавчого  
                                                                                     комітету міської ради     
                                                                                     ___________№________ 

 

 

Перелік  

видів громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам адміністративно-територіальної одиниці м.Запоріжжя та 

сприяють її соціальному розвитку, на 2020 рік 

 

1. Інформування населення про надання житлових субсидій. 

2. Робота з документами в державних установах, закладах, організаціях. 

3. Робота з документами в комунальних закладах, організаціях та 

підприємствах. 

4. Інформаційний супровід осіб, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та їх сімей. 

5. Екологічний   захист   навколишнього  середовища  (благоустрій, 

озеленення та впорядкування прилеглих територій). 

6. Екологічний  захист  навколишнього  середовища (благоустрій та 

прибирання територій, відведених та закріплених за КП «Титан»). 

7. Допоміжні  роботи  з  відновлення території історико-культурних 

комплексів.  

8. Роботи із соціально-вразливими верствами населення, інші роботи 

соціального напрямку. 

        

 

      

Директор Запорізького міського 

центру зайнятості                                                                 О.І. Мотовиця  

 

 

Керуючий справами 

виконкому                                                                             Р.А.Омельянович 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   Рішення  виконавчого 
                                                                                   комітету міської ради 
                                                                                  __________№________ 

 

 

 
Перелік 

підприємств, установ, організацій міста, за участю яких планується організація 

та проведення громадських робіт для безробітних, на 2020 рік 

 

1.  Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради. 

2.  Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району. 

3.  Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по 

Заводському району. 

4.  Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по 

Комунарському району. 

5.  Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по 

Олександрівському району. 

6.  Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по 

Дніпровському району.  

7.  Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по 

Хортицькому району. 

8.  Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по 

Шевченківському району. 

  9.  Комунальне підприємство «Титан». 

10.  Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради.  

11. Комунальний заклад «Центр соціальної підтримки дітей та сімей 

«Затишна домівка» Запорізької міської ради. 

12.  Запорізький міський центр народної творчості та культурно-освітньої 

роботи «Народний дім». 

13.  Комунальний заклад «Палац культури «Титан». 

14.  Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта». 

15.  Комунальний заклад «Палац культури «Хортицький». 

 

 

Директор Запорізького міського 

центру зайнятості                                                                 О.І. Мотовиця  

 

 

Керуючий справами 

виконкому                                                                             Р.А.Омельянович 
 


