
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

30 листопада 2022 року       № 162 

 

Про організацію суспільно корисних 

робіт в умовах воєнного стану на території 

Баранівської міської територіальної громади 

 

З метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану та їх наслідків, у 

зв’язку з продовженням військової агресії з боку російської федерації проти 

України, задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових 

формувань та сил цивільного захисту, забезпечення функціонування 

національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, 

враховуючи вимоги указів Президента України від 24 лютого 2022 року   № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), відповідно  до 

статті 22 Закону України «Про зайнятість населення», статтей 3,4,8,15 Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», Порядку залучення 

працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 

року № 753 (далі – Порядок), на підставі листа командира військової частини 

А4028 від 05 жовтня 2022 року № 1927, розпорядження начальника 

Житомирської ОВА №344 від25.11.2022 року, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Запровадити трудову повинність та організувати суспільно корисні 

роботи в умовах воєнного стану на території Баранівської міської 

територіальної громади  (далі – суспільно корисні роботи). 

2. Залучити до суспільно корисних робіт працездатних осіб, у тому числі 

осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом 

здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім 

працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері 

забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами у 

період воєнного стану), а саме: 

- зареєстрованих безробітних та інших незайнятих осіб, зокрема 

внутрішньо переміщених; 



- працівників, функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за 

погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних 

завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань 

цивільного захисту у порядку переведення (за потреби); 

- осіб, зайнятих в особистому селянському господарстві (за потреби); 

- студентів вищих, учнів та слухачів професійно-технічних навчальних 

закладів (за потреби); 

- осіб, які забезпечують себе роботою самостійно(за потреби). 

           3. Затвердити перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в 

умовах воєнного стану, до виконання яких залучаються працездатні особи, в 

тому числі безробітні, на території Баранівської міської територіальної 

громади, згідно з додатком 1. 

4. Затвердити перелік замовників (підприємств, установ, організацій) 

суспільно корисних робіт та визначити межі територій, транспортні 

маршрути та об’єкти, де планується виконання зазначених робіт, строк 

виконання, орієнтовну чисельність осіб, критерії їх відбору, місце і час 

збору та посадових осіб, які відповідають за інформування, оповіщення та 

збір працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт 

відповідно до Порядку, згідно з додатком 2. 

5. Баранівській районній філії Житомирського обласного центру 

зайнятості сприяти залученню зареєстрованих безробітних осіб до виконання 

суспільно корисних робіт відповідно до Порядку. 

6. Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються 

зареєстрованими безробітними, здійснити за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття, передбачених для виконання громадських робіт та інших 

робіт тимчасового характеру, коштів місцевих бюджетів, замовників  

(підприємств, установ, організацій).  

Фінансування суспільно корисних робіт здійснити шляхом спрямування 

коштів на оплату праці у розмірі мінімальної заробітної плати, сплату єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплату 

проїзду  в межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку 

(у разі потреби) відповідно Порядку. 

7. У разі залучення до суспільно корисних робіт зареєстрованих 

безробітних замовнику (підприємству, установі, організації) укласти договір 

про організацію  та фінансування суспільно корисних робіт з Баранівською  

районною філією Житомирського обласного центру зайнятості. 

8. З кожною особою, залученою до суспільно корисних робіт, укласти 

строковий трудовий договір. 

9. Довести дане рішення до відома населення через засоби масової 

інформації шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Баранівської 

міської ради відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» та Порядку. 

 

 

 

 



10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Дмитра Нечипорука. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                             Тетяна КРАВЧУК     

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Баранівської міської ради 

від 30.11.2022р. № 162 

 

Перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного 

стану, до виконання яких залучаються працездатні особи, в тому числі 

безробітні, на території Баранівської міської територіальної громади 

 

1. Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються 

на об’єктах забезпечення життєдіяльності. 

2. Розбір завалів, розчищення автомобільних доріг. 

3. Будівництво захисних споруд цивільного захисту, 

швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та створення 

найпростіших укриттів, протизсувних, протиповеневих, протиселевих, 

протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального 

призначення. 

4. Ремонт і будівництво житлових приміщень. 

5. Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту 

до використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування існуючих 

наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття. 

6.  Вантажно-розвантажувальні роботи. 

7. Сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, сінокосіння). 

8. Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям, 

громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості 

самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та 

воєнного характеру. 

9. Організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали 

внаслідок бойових дій. 

10. Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної 

безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. 

11. Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку. 

12. Упорядкування, відновлення та благоустрій кладовищ, прибережних 

смуг, природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових 

споруд. 

13. Заготівля дров для опалювального сезону. 

14. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих 

побутових відходів. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                            Тетяна КРАВЧУК



            Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

      Баранівської міської ради 

      від 30 листопада 2022 року№162 

 

 

Перелік замовників (підприємств, установ, організацій) суспільно корисних робіт 

 
№ 

п/п 

Назва 

підприєм 

ства 

Об’єкти, на 

якому 

виконуються 

суспільно 

корисні роботи 

Види 

суспільно 

корисних 

робіт 

Кіль 

кість 

осіб 

Критерії відбору  

(за потреби) 

Межі 

території, 

транспортні 

маршрути 

(або 

організація 

доставки до 

місця 

проведення 

суспільно 

корисних 

робіт) 

Місце та час 

збору 

працездат 

них осіб, що 

залучаються 

до 

виконання 

суспільно 

корисних 

робіт  

Строк 

викона 

ння 

суспільно 

корисних 

робіт 

Посадові 

особи, які 

відповіда 

ють за 

інформував 

ння, 

оповіщення та 

збір працездат 

них осіб 

Інші 

питанн

я, 

виріше

ння 

яких 

сприят

име 

викона

нню 

таких 

робіт           

(у разі 

потреб

и) 

вік про 

фесія 

спеціа 

льність 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Баранівська 

міська рада 

м.Баранівка  

адмінбудівля 

вул.Соборна,20 

адмінбудівля 

вул.Соборна,12; 

ФОК 

вул.Соборна,40, 

адмінбудівлі 

Роботи з 

підтримання 

у готовності 

захисних 

споруд 

цивільного 

захисту до 

використа- 

45    Баранівська  

міська  

територіальна  

громада 

м.Баранівка, 

вул. 

Соборна,20 

15 

робочих 

днів 

Начальник  

відділу  

благоустрою  

та  житлово-

комунального  

господарства 

Савчук  

Василь  

 



вул.Соборна,10, 

адмінбудівлі 

вул.Соборна,8 

ліцей №1 

вул.Соборна,26, 

ліцей №2 

вул.Древлянська 

6 

 

 

ння за 

призначе- 

нням та їх 

експлуатації, 

пристосува-

ння 

існуючих 

наземних 

або 

підземних 

приміщень 

під 

найпростіші 

укриття. 

Андрійович 

2. Баранівська  

міська  

територіальна  

громада 

смт.Першотравенс

ьк 

смт.Полянка 

с.Вірля, 

с.Рогачів, 

с.Смолдирів 

с.Суємці, 

с.Берестівка, 

с.Йосипівка, 

с.Кашперівка, 

с.Марківка 

с.Ялишів, 

с.Зеремля, 

с.Жари 

 

Заготівля 

дров для 

опалення 

бюджетних 

установ  

35    Баранівська  

міська  

територіальна  

громада 

м.Баранівка, 

вул. 

Соборна,20 

22 робочі 

дні 

Начальник  

відділу  

благоустрою  

та  житлово-

комунального  

господарства 

Савчук  Василь  

Андрійович; 

 

Старости  та  

діловоди  

старостинських  

округів 

 

3. Баранівська  

міська  

територіальна  

громада 

м.Баранівка 

смт.Першотравенс

ьк 

смт.Полянка 

с.Вірля, 

Ліквідація 

стихійних 

сміттєва- 

лищ та 

облаштував- 

30    Баранівська  

міська  

територіальна  

громада 

м.Баранівка, 

вул. 

Соборна,20 

10 робочих 

днів 

Начальник  

відділу  

благоустрою  

та  житлово-

комунального  

 



с.Рогачів, 

с.Смолдирів 

с.Суємці, 

с.Берестівка, 

с.Йосипівка, 

с.Кашперівка, 

с.Марківка 

с.Ялишів, 

с.Зеремля, 

с.Жари 

 

ння полігонів 

твердих 

побутових 

відходів 

господарства 

Савчук  Василь  

Андрійович; 

 

Старости  та  

діловоди  

старостинських  

округів 

 

                                Керуючий справами (секретар) 

                виконавчого комітету                                                                                      Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 



 


