
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження Програми залучення безробітних осіб до оплачуваних 

громадських робіт 
 

Розглянувши листа директора Бориспільської міськрайонної філії 

Київського обласного центру зайнятості, з метою додаткового стимулювання 

до праці та матеріальної підтримки безробітних, керуючись п. 22 ст. 26 Закону 

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

«Про зайнятість населення», Гірська сільська рада,  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму залучення безробітних осіб до оплачуваних 

громадських робіт на 2019 рік (далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії.  

 
 

 

с. Гора 

від 27 лютого 2019 року 

№ 1269-68-VІІ    
 

 

 

Сільський голова                                                                              Р.М. Дмитрів 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 



     Додаток 

до рішення сільської ради 

від 27.02.2019 року № 1269-68-VІІ 

  

  

 

Програма 

залучення безробітних осіб до оплачуваних громадських робіт 
 

1. Загальна характеристика 

  
Програма розроблена відповідно до статті 31 Закону України «Про 

зайнятість населення» від 05.07.2012 р., Порядку організації громадських та 

інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, з метою додаткового 

стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних. 

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Одним із пріоритетних завдань Державної служби зайнятості є створення 

умов для повернення зареєстрованих безробітних, в першу чергу соціально 

вразливих категорій населення, до продуктивної зайнятості, у тому числі 

тимчасової, шляхом організації громадських робіт. 

З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та 

зняття напруги серед зазначених верств населення проводиться залучення їх до 

громадських робіт. 

 

2. Мета Програми 
 

Метою Програми є залучення безробітних до суспільно корисних 

оплачуваних робіт, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. 

  

3. Перелік завдань і заходів Програми та результативних показників 

Програми 

  
Основним завданням Програми є: 

  

- забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які перебувають на обліку в 

Бориспільській міськрайонній філії Київського обласного центру зайнятості. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 
 

Програма сприятиме покращенню матеріального стану соціально-

незахищених і вразливих верств населення шляхом впровадження додаткових 

соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів сільського бюджету. 



Програма надає можливість участі безробітних в громадських роботах на 

території села Гора. 

У результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається 

забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення. 

     

5. Організаційне забезпечення 

  
Організація і проведення громадських робіт здійснюється на підставі 

договору про організацію громадських робіт, який укладається між 

Бориспільською міськрайонною філією Київського обласного центру 

зайнятості відповідно до рішення Виконавчого комітету Гірської сільської ради 

на строк в межах бюджетного періоду. 

Організація та проведення громадських робіт здійснюється за участю 

Виконавчого комітету Гірської сільської ради, Бориспільської міськрайонною 

філією Київського обласного центру зайнятості. 

Виконавчий комітет Гірської сільської ради: 

- приймає рішення «Про організацію громадських робіт на підприємствах, 

організаціях та установах у с. Гора»; 

Гірська сільська рада: 

- укладає договір з Бориспільською міськрайонною філією Київського 

обласного центру зайнятості про організацію та проведення громадських робіт; 

- здійснює фінансування громадських робіт за рахунок коштів місцевого 

бюджету.                                                           

Бориспільська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості: 

- укладає договір з Гірською сільською радою про організацію та 

проведення громадських робіт; 

- здійснює підбір та направлення безробітних громадян на громадські 

роботи.  

                                                          

6. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми 

  
Джерелом фінансування заходів Програми є: 

- кошти сільського бюджету, затверджені сесією Гірською сільською ради 

на відповідний рік. 

Фінансування організації громадських робіт здійснюється згідно з 

Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №175, за 

рахунок коштів місцевого бюджету.           

  

Виконання Програми здійснюється впродовж 2019 року. 

  

  
Секретар ради                                                                                    Шершень Л.Ф.  

 

 



Додаток № 1 до Програми 

 

Паспорт  

  
Програми залучення безробітних осіб до громадських робіт 

на території села Гора у 2019 році 
 

1. Ініціатор розроблення програми 

Виконавчий комітет Гірської сільської ради 

2. Дата, номер документа 

про затвердження програми 27.02.2019 року № 1269-68-VІІ 

3. Розробник програми 

Виконавчий комітет Гірської сільської ради 

4. Відповідальний виконавець програми 

Гірська сільська рада 

5. Учасники програми 

Гірська сільська рада 

Бориспільськиа міськрайонна філія Київського обласного центру 

зайнятост  

6. Термін реалізації програми: 2019 рік 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми 

всього   20,0 тис.грн  

у тому числі: 

- кошти сільського бюджету - 20,0 тис.грн 

  

  
Секретар ради                                                                                     Шершень Л.Ф.   

        

  


