
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до Програми 
організації оплачуваних громадських 

робіт у м. Бровари на 2010 - 2011 роки 

Відповідно до Законів України "Про зайнятість населення", "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування України на випадок 
безробіття", Положення про порядок організації та проведення оплачуваних 
громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.04.1998 № 578 (із наступними змінами), постанов правління Фонду 

_ загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття від 25.05.2006 № 390 мПерелік видів оплачуваних робіт, 
які можуть фінансуватися за рахунок коштів Фонду", від 18.07.2007 № 450 
"Про розширення переліку видів оплачуваних громадських робіт, які можуть 
фінансуватися за рахунок коштів Фонду", а також на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 435 "Про внесення змін до 
Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських 
робіт" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 183 "Про 
внесення змін до Порядку використання коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних 
громадських робіт для безробітних", керуючись п. 22 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації 
постійних комісій з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін і комісії з питань соціального захисту населення, 
охорони здоров'я та довкілля. Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до програми організації оплачуваних громадських 
робіт у м. Бровари на 2010 - 20.11 роки, доповнивши пунктами 8, 9, 10, 11 
слідуючого змісту:. 

п. 8. Визначити та затвердити види оплачуваних громадських робіт, які 
мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам, громади, 
місту і сприяють їх соціальному розвитку: 

8.1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів 
соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму. 



8.2. Впорядкування місць меморіального поховання» пам'ятників та 
пам'ятних місць, які зареєстровані на території міста та району. 

8.3. Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, 
дітям-сиротам, які здійснюються благодійними фондами та громадськими 
організаціями, а також догляд за хворими у закладах охорони здоров'я та 
будинках для осіб похилого віку. 

8.4. Роботи із заготівлі продуктів харчування на зимовий період для 
навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, будинків-інтернатів для 
інвалідів та осіб похилого віку. 

8.5. Роботи, пов'язані з інформуванням населення, стосовно порядку 
отримання субсидій: технічна обробка та кур'єрська доставка інформаційних 
та бланкових матеріалів. 

9. Затвердити замовниками вищезазначених видів робіт: 
- Броварську міську раду; 
- КП «Служба замовника»; 
- Управління праці та соціального захисту населення Броварської 

місько! ради. . _ 
10. Броварському міськрайонному центру зайнятості забезпечити 

направлення безробітних осіб, у встановленому законодавством порядку, для 
участі в оплачуваних громадських роботах. 

11. Фінансування вищезазначених видів громадських робіт здійснюється 
за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття при умові надання замовником 
цих робіт відповідних документів. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та 
довкілля. 

Міський голова І.В. Сапожко 


