
УКРАЇНА 

НІЖИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

( двадцять перша сесія сьомого скликання)

21 грудня 2018 р. 

м.Ніжин

Про затвердження переліку видів 

громадських робіт у  2019 році

Розглянувши подання Ніжинської районної державної адміністрації щодо 
затвердження переліку видів громадських робіт у 2019 році, керуючись п. 16 ч. 1 
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендаціями 
Президії районної ради, постійної комісії з питань бюджету, соціально- 
економічного розвитку району та комунальної власності та постійної комісії з 
гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення, беручи 
до уваги статті 31 Закону України "Про зайнятість населення", пункти 7, 8 
Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року 
№175 та на виконання Програми зайнятості населення Ніжинського району, з 
метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних 
громадян, інших категорій осіб, для вирішення питань, які відповідають потребам 
територіальних громад та сприяють економічному і соціальному розвитку 
районна рада вирішила:

1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають економічну, 
соціальну та екологічну користь для громади району, сприяють її соціальному 
розвитку на 2019 рік та перелік роботодавців, за участю яких планується 
організація таких робіт у 2019 році, згідно додатків 1, 2.

2. Виконавчим комітетам об’єднаних територіальних громад, сільських рад:



І

2.1. Прийняти рішення щодо організації громадських робіт у 2019 році на 
підпорядкованих територіях, визначити їх види та роботодавців, за участю яких 
планується їх організація.

2.2. Забезпечити фінансування громадських робіт та здійснити виплату 
заробітної плати за рахунок коштів, передбачених на їх організацію у місцевих 
бюджетах та (або) Фонді загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття у разі залучення до таких робіт 
зареєстрованих безробітних та (або) працівників, які втратили частину заробітної 
плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої 
законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) 
виробництва.

2.3. Проінформувати Ніжинську міськрайонну філію Чернігівського 
обласного центру зайнятості та роботодавців про прийняте рішення і обсяги 
фінансування, які передбачені у 2019 році для організації громадських робіт.

3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку району та комунальної власності.


