
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _________________ 20__ року            м. Кременець              № __________

Про організацію в Кременецькому 
районі суспільно корисних робіт 
в умовах воєнного стану   

Відповідно до законів України ,,Про правовий режим воєнного стану” і 
,,Про місцеві державні адміністраціїˮ, указів Президента України від 24 лютого 
2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні” і № 68/2022 ,,Про 
утворення військових адміністрацій”, від 6 лютого 2023 року № 58/2023 ,,Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні”, Порядку залучення 
працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року 
№ 753 (зі змінами), на виконання розпорядження голови Тернопільської 
обласної військової адміністрації від 3 березня 2023 року № 109/01.02-01 ,,Про 
організацію в області суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану”:

1. Органам місцевого самоврядування Кременецького району 
рекомендувати:

1)  забезпечити прийняття рішень про запровадження трудової повинності 
та організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану;

2)  після прийняття рішень про запровадження трудової повинності та 
організацію суспільно корисних робіт визначити перелік підприємств, установ і 
організацій – замовників та види суспільно корисних робіт;

3)  залучати 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 з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, 
а також осіб, залучених до здійснення заходів національного спротиву);

4)  довести прийняте рішення щодо запровадження трудової повинності та 
організації суспільно корисних робіт до відома населення через місцеві засоби 
масової інформації; КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
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2. Кременецькій районній філії Тернопільського обласного центру 
зайнятості:

1)  організувати залучення безробітних осіб, які перебувають на обліку, до 
суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що виконуються під час 
запровадження трудової повинності;

2)  проводити фінансування суспільно корисних робіт в частині оплати 
праці зареєстрованим безробітним за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття.

3. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати 
управління соціально – економічного розвитку територій Кременецької 
районної військової адміністрації (на електронну адресу: 02739531@mail.gov.ua) 
щосереди за формою, що додається. 

4. Управлінню соціально – економічного розвитку територій Кременецької 
районної військової адміністрації забезпечити  узагальнення  інформації  та  про  
виконання розпорядження інформувати районну військову адміністрацію 
щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

        5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
начальника Кременецької районної військової адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків.  

Начальник військової 
адміністрації                                                                                   Віталій КУДЛАК       

 Василь Хортик

 Віталій Грушко

 Роман Березовський

 Лариса Циганюк

 Зоряна Павлюк

             Катерина Калітка

mailto:02739531@mail.gov.ua
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                                                                                                Додаток 

                 до розпорядження начальника
                 районної військової адміністрації

                                                                               ____________ № _____________

ІНФОРМАЦІЯ
щодо організації суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

Кількість залучених осіб
Назва 

громади Прийняте 
рішення

працездатних 
осіб

із числа 
безробітних

Види суспільно 
корисних робіт


