
 
 

  
                                                        

 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 січня 2023 року             № 7 
 
Про організацію громадських робіт у 2023 році 
 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  
статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого 
постановою Кабінетом Міністрів України  20.03.2013 року № 175 (зі змінами) 
та з метою надання додаткової соціальної підтримки і забезпечення 
тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу та на виконання Програми 
організації та проведення громадських робіт територіальної громади 
Диканської селищної ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 
другого пленарного засідання двадцятої сесії селищної ради восьмого 
скликання від 23 листопада 2021 року № 15,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:  

 
1. Визначити такими, що відповідають потребам Диканської 

територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку види 
громадських робіт  (додаток 1). 

2. Затвердити Перелік підприємств, установ, організацій,  в яких 
передбачене створення тимчасових робочих місць для організації 
громадських робіт для безробітних та інших категорій осіб та укласти 
договори про спільну діяльність з організації громадських робіт  з 
Полтавським обласним  центром зайнятості (додаток 2). 

3. Фінансування організації громадських робіт здійснюється за 
рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених 
законодавством джерел. 
 
 
 
Секретар селищної ради                                                                Вячеслав ЛОЗА 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток  1 
до рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради  
від 19 січня 2023 року № 7 

 
 

Перелік 
видів громадських робіт, що відповідають потребам Диканської   

територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку 
 

1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших 
місць поховання загиблих захисників Вітчизни, учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил, утримання у належному стані цвинтарів. 

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів 
соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. 

3. Ліквідація снігових заметів у населених пунктах. 
4. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, 

історії та культури. 
5. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, 

вирубка чагарників вздовж доріг. 
6. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел 

річок, благоустрій криниць, укріпленням дамб, мостових споруд. 
7. Упорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку 
відповідно до діючого законодавства. 

8. Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: шкіл, 
навчально-виховних комплексів, дитячих дошкільних закладів, спортивних 
майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, стаціонарного відділення 
територіального центру соціального обслуговування та інших об’єктів 
соціальної сфери. 

9. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків 
одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями 
органів місцевого самоврядування. 

10.  Робота в бібліотеках з відновлення бібліотечного фонду, в музеях, 
роботи з документацією в архівах державних установ. 

11.  Робота з документацією у військкоматах у період підготовки та 
проведення призовної кампанії. 

12.  Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій 
та робота з документацією. 

13.  Супровід осіб з особливими потребами в місця, відвідування яких 
необхідні їм для повноцінного життя. 



 
 

14.  Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, 
важкохворими учасниками антитерористичної операції у закладах охорони 
здоров’я. 

15.  Проведення заходів із інформування, профілактики та запобігання 
порушень громадського порядку, безпеки життєдіяльності населення. 

16.  Допомога, догляд, обслуговування, соціально-медичний патронаж 
осіб похилого віку, інвалідів, дітей-сиріт, одиноких осіб та тимчасово 
непрацездатних осіб. 

17.  Екологічний захист навколишнього середовища, а саме: ліквідація 
сміттєзвалищ у населених пунктах, прибирання та збір вторинної сировини 
(макулатура, поліетилен, поліетиленові пляшки, відходи пінопласту). 

18.  Санітарне очищення території населених пунктів від карантинних 
бур’янів, санітарне прибирання паркових зон, вирубка порослі та кущів, 
підрізання дерев, висадка зелених насаджень. 

19.  Роботи пов`язані з ремонтом водопостачання на території 
населених пунктів. 

20.  Надання допомоги учасникам АТО/ООС, сім`ям загиблих 
учасників АТО/ООС та людям з інвалідністю. 

21. Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали 
внаслідок бойових дій. 

21.  Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають 
економічну, соціальну та екологічну користь для адміністративно-
територіальних одиниць громади та сприяють її соціальному розвитку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Додаток  2 
до рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради  
від 19 січня 2023 року № 7 
 

 
 

Перелік 
підприємств, установ, організацій в яких передбачене створення тимчасових 

робочих місць для організації громадських робіт 
 

 
1. Виконавчий комітет Диканської селищної ради. 
2. Диканський комбінат комунальних підприємств. 
3. Територіальний центр соціального обслуговування Диканської селищної 
ради. 
4. КНП «Диканська лікарня планового лікування». 
5. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної 
ради». 
6. Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Диканської селищної ради. 
7. Відділ культури та туризму Диканської селищної ради. 
8. Диканський селищний центр соціальних служб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


