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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 

 

Про затвердження Програми 

організації та проведення 

громадських робіт у смт Власівка 

на 2019-2020 роки  

 

З метою вирішення питань тимчасової зайнятості безробітного населення 

смт Власівка, забезпечення їх соціальних гарантій, створення умов та реалізації 

прав громадян на працю, додаткового стимулювання мотивації до праці, 

матеріальної підтримки зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на 

обліку в Світловодській міжрайонній філії Кіровоградського обласного центру 

зайнятості населення як такі, що шукають роботу, відповідно до ст.ст.34, 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.31 Закону України 

«Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 20.03.2013 р. № 175 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 541 

від 29.07.2015), Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

 1. Затвердити Програму організації та проведення громадських робіт у 

смт Власівка на 2019-2020 роки (додається). 

 2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації, а саме на 

сайті Власівської селищної ради. 

3. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2019 р. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту 

прав людини, зав’язків з об’єднаннями громадян та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності депутата ГЛИНЧЕНКА 

О.М., голову комісії селищної ради з бюджетно-фінансових питань та 

соціально-економічного розвитку депутата КОЧЕТКОВУ Т.І. 

 

 

Селищний голова                                                              А.Г.БАБАЧЕНКО 
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Додаток 

до рішення Власівської селищної ради 

від 11.04.2019 №  

 

Програма організації та проведення громадських робіт  

у смт Власівка на 2019-2020 роки. 
 

Зміст 

1. Паспорт Програми організації та проведення громадських робіт у смт Власівка на 2019-

2020 роки ( далі - Програма). 

2. Обґрунтування Програми. 

3. Мета Програми. 

4. Перелік видів громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам селища та, які можуть застосовуватись під час організації 

громадських робіт.  

5. Перелік підприємств, установ та організацій, за участю яких планується організація 

громадських робіт. 

6. Обсяги фінансування підприємств, установ та організацій, за участю яких планується 

організація громадських робіт. 

7. Заходи Програми. 

8. Очікуваний результат. 

9. Ресурсне забезпечення Програми.   

 

1. Паспорт 

Програми організації та проведення громадських робіт  

у смт Власівка на 2019 -2020 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Власівської селищної 

ради 

2.  Дата, номер, назва  розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Закон України “Про зайнятість населення” 

від 05.07.2012№ № 5067-VI   

Закон України “Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування на випадок 

безробіття” від 02.03.2000 № 1533-III  

Закон України “Про місцеве самоврядування 

в Україні” від 21 травня 1997 року № 280/97 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

20.03.2013 № 175 “Про затвердження 

Порядку організації громадських та інших 

робіт тимчасового характеру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

20.03.2013 р. № 175 (із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 541 від 

29.07.2015)  

3.  Розробник Програми Земельно-комунальний відділ селищної ради 
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4. Відповідальний виконавець Програми Світловодська міжрайонна філія 

Кіровоградського обласного центру 

зайнятості; 

Виконавчий комітет селищної ради 

5.  Учасники Програми Світловодська міжрайонна філія 

Кіровоградського обласного центру 

зайнятості; 

Виконавчий комітет селищної ради 

6. Термін реалізації Програми 2019-2020 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Селищний бюджет 

Бюджет Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України 

на випадок безробіття 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми,  

всього, тис.грн. 

у тому числі: 

  

 

 169,2 

8.1. Кошти місцевого бюджету, тис.грн.  81,6 

8.2.  Кошти Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, 

тис.грн. 

 81,6 

 

2. Обґрунтування Програми 

Ринок праці є складовою частиною економічної системи країни, відповідно він 

відображає більшість політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в 

державі.  

 Сучасний стан ринку праці формується під впливом політико-економічної ситуації в 

державі, значними обсягами внутрішньої міграції в умовах військового конфлікту на сході 

країни та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим. 

  Як свідчать дані Державної служби статистики України, ситуація на ринку праці 

залишається напруженою та характеризується скороченням зайнятості, зростанням 

безробіття. Не є виключенням із загалу і ситуація на ринку праці смт Власівка. 

  Негативно впливає на ситуацію на ринку праці дисбаланс між попитом і пропозицією 

робочої сили. Так, за інформацією Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського 

центру зайнятості, протягом 2018 року від 325 роботодавців подано 1661 вакансії. 

Актуальних вакансій станом на 01.01 2019 року – 59. На одне вільне робоче місце претендує 

- 13 осіб. 

Станом на 01.01.2019 р. на обліку в Світловодській міськрайонній філії 

Кіровоградського центру зайнятості перебуває 55 безробітних мешканців селища Власівка.  

З метою підтримки безробітних на ринку праці, основна увага приділяється реалізації 

заходів активної політики зайнятості. Одним із дієвих засобів забезпечення роботою та 

фінансовою підтримкою безробітних є їх тимчасова зайнятість та участь у громадських 

роботах. 
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 У смт Власівка декілька років поспіль існує практика залучення безробітних громадян 

до участі в громадських роботах. У цих роботах беруть участь мешканці селища, які 

перебувають на обліку як безробітні у Світловодській міськрайонній філії Кіровоградського 

центру зайнятості. Вони виконують роботи, що мають суспільно- корисну спрямованість та 

відповідають потребам громади селища, сприяють її соціальному розвитку. 

Так, у 2018 році було укладено строкові договори з 3 безробітними мешканцями 

селища на участь в оплачуваних громадських роботах. Безробітні були залучені до 

виконання робіт, які не потребують професійних знань та навичок, у деяких випадках із 

використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, так і робіт, що 

потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання 

додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають 

роботу.  

Так, безробітними громадянами в 2018 році відпрацьовано 1397 людино-годин в 

виконкомі селищної ради, що були задіяні на прибиранні території селища після обрізки або 

валки аварійних дерев, прибиранні території лісопаркових зон, кладовища, дорожнього 

покриття, придорожніх смуг.  

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти селищного бюджету, 

виходячи з його фінансових можливостей, та кошти Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття - пропорційно рівними 

частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних. 

Обсяги видатків на виконання Програми з селищного бюджету визначаються з 

дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій Світловодської 

міськрайонної філії Кіровоградського центру зайнятості, інтересів громади селища. 

  

3. Мета Програми 

Мета Програми — організація суспільно-корисних оплачуваних робіт в інтересах 

громади селища, додаткове стимулювання мотивації до продуктивної праці безробітних 

громадян, ефективне використання трудового потенціалу безробітних жителів селища 

шляхом залучення до громадських робіт.  

 

4. Перелік видів громадських робіт, що мають суспільно-корисну спрямованість, 

відповідають потребам селища, та які можуть 

застосовуватись під час організації громадських робіт 

1. Благоустрій, озеленення та прибирання території селища, зон відпочинку, скверів, 

дорожнього покриття, придорожніх смуг, кладовища. 

2. Упорядкування території селища з метою ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, визнаних такими рішеннями органів виконавчої влади. 

3. Упорядкування територій місць меморіального поховання, пам’ятних місць, які 

мають офіційний статус. 

 

5. Перелік підприємств, установ та організацій, за участю  

яких планується організація громадських робіт  

Власівська селищна рада 
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6. Обсяги фінансування підприємств, установ та організацій, 

за участю яких планується організація громадських робіт 

 

№ 

з/п 
Назва підприємства Термін виконання 

Обсяги фінансування  (кошти 

місцевого бюджету), тис.грн. 

1 Власівська селищна рада 2019 рік 40,8 

2020 рік 40,8 

 Всього:  81,6 

 

7. Заходи Програми 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 
Виконавці 

1 Створення тимчасових робочих місць для 

організації оплачуваних громадських робіт. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Власівська селищна 

рада 

2 Надання Світловодській міжрайонній  філії 

Кіровоградського обласного центру зайнятості 

інформації про потребу в  працівниках для 

проведення громадських робіт, перелік видів 

та обсягів оплачуваних громадських робіт; 

Протягом 

2019-2020 

років 

Власівська селищна 

рада 

3 Підбір та направлення безробітних громадян 

на оплачувані громадські роботи. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Світловодська 

міжрайонна філія 

Кіровоградського 

обласного центру 

зайнятості 

4 Інформування безробітних, які дали згоду на 

участь в оплачуваних громадських роботах, 

про умови, режим роботи, оплату праці та 

соціальні гарантії на підприємстві, в 

організації, установі. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Світловодська 

міжрайонна філія 

Кіровоградського 

обласного центру 

зайнятості 

5 Укладання договорів про організацію 

громадських робіт та фінансування їх 

організації з селищною радою.  

Протягом 

2019-2020 

років 

Світловодська 

міжрайонна філія 

Кіровоградського 

обласного центру 

зайнятості 

6  Укладання з безробітними громадянами    

строкових договорів на участь в оплачуваних 

громадських роботах. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Власівська селищна 

рада 

7 Визначення відповідальних осіб за організацію 

проведення громадських робіт, зокрема, для 

ведення необхідної документації та 

своєчасного обміну необхідною інформацією з 

Світловодською міжрайонною філією 

Кіровоградського центру зайнятості щодо 

громадських робіт. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Власівська селищна 

рада 



ПРОЕКТ 

8 Оформлення звітної документації на оплату 

праці безробітних зайнятих на оплачуваних 

громадських роботах. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Власівська селищна 

рада 

9 Оплата витрат роботодавців на створення 

тимчасових робочих місць для організації 

оплачуваних громадських робіт за рахунок 

коштів селищного бюджету та Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття 

згідно з поданими розрахунками 

(кошторисами) в частині оплати праці  

безробітних при фінансуванні оплачуваних 

громадських робіт. 

Протягом 

2019-2020 

років 

Світловодська 

міжрайонна філія 

Кіровоградського 

обласного центру 

зайнятості, 

Власівська селищна 

рада 

 

 

8. Очікуваний результат 

У результаті  здійснення заходів Програми буде досягнуто: 

-  тимчасове працевлаштування безробітного населення на роботи, що не потребують 

додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки; 

-  поступове розширення продуктивної зайнятості незайнятого населення; 

-  підвищення рівня життя безробітних громадян; 

-  покращення благоустрою селища; 

-  більш широке інформування населення про можливість отримання житлових 

субсидій. 

 

9. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми 
Термін реалізації 

Витрати на виконання 

Програми, тис.грн. 

Обсяг фінансування, усього, 

у тому числі: 

2019 рік 40,8 

2020 рік 40,8 

Селищний бюджет 
2019 рік 20,4 

2020 рік 20,4 

Фонд загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України на випадок 

безробіття 

2019 рік 20,4 

2020 рік 20,4 

Начальник земельно-комунального відділу                                               Л.М.ЖАРІКОВА 


