Додаток
до рішення другої сесії восьмого скликання
Городнянської міської ради від 23 грудня 2020 року
«Про затвердження Програми організації та
проведення громадських робіт для населення
Городнянської міської ради на 2021-2025 роки»

ПРОГРАМА
організації та проведення громадських робіт
для незайнятого населення Городнянської міської ради
на 2021 — 2025 роки

м.Городня
2020 рік

ПАСПОРТ
Програми організації та проведення громадських робіт
для населення Городнянської міської ради
на 2021 - 2025 роки
1. Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого
2. документа органу виконавчої влади про
розроблення програми
3. Розробник програми
4. Співрозробники програми

5. Відповідальний виконавець програми

6. Учасники програми

7. Термін реалізації програми

Городнянська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від
21.05.1997 № 280/97-ВР (зі
змінами)
Городнянська міська рада
Городнянська районна філія
Чернігівського ОЦЗ
Відділ ЖКГ Городнянської м/р,
Відділ освіти Городнянської
міської ради,
Відділ культури, сім’ї, молоді та
спорту Городнянської міської
ради, комунальна установа
«Центр надання соціальних
послуг» Городнянської міської
ради
Відділ ЖКГ Городнянської м/р,
Відділ освіти Городнянської
міської ради,
Відділ культури, сім’ї, молоді та
спорту Городнянської міської
ради, комунальна установа
«Центр надання соціальних
послуг» Городнянської міської
ради, комунальні підприємства
Городнянської міської ради
2021 - 2025 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми

місцевий бюджет

Загальний орієнтовний обсяг фінансових
9. ресурсів, необхідний для реалізації
програми, всього

1000000,00 грн.

8.

МЕТА ПРОГРАМИ
Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців
Городнянської міської ради до участі у громадських роботах, що дозволить
шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних
знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми громади у благоустрої,
озелененні території міста, ліквідації сміттєзвалищ, ремонту об’єктів соціальної
сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані придорожніх
смуг, вирубка чагарників вздовж доріг та інше.
Негативні явища в економіці країни, що відбулися в останні роки,
вплинули і на ринок праці громади.
Досить високим залишається рівень реєстрації громадян, які не можуть
на рівних конкурувати на ринку праці та потребують додаткового соціального
захисту.
Таким чином, одним із важливих заходів підтримки людей у період
вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в
громадських роботах - видом суспільно корисних оплачуваних робіт в
інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового
стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та
інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Законом
України «Про зайнятість населення» зазначено, що громадські роботи, що
відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють
суспільні потреби територіальних громад, організовуються органами місцевого
самоврядування за участю територіальних органів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення
та трудової міграції на договірних засадах.
ПЕРЕЛІК ВИДІВ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ, ЩО
ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ В ГОРОДНЯНСЬКІЙ ГРОМАДІ
НА 2021 - 2025 РОКИ
1.1. Програмою організації та проведення у 2021 - 2025 роках
громадських робіт для населення Городнянської громади (далі Програма)
визначені громадські роботи за такими критеріями:
1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути
використані постійні робочі місця та вакансії;
2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;
3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для громади;
надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що
не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.
1.2.Перелік видів громадських робіт, до яких можуть залучатись
безробітні:
1.
Роботи, що пов’язані з екологічним захистом навколишнього
середовища на території громади.
1.

2.
Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, а також
прилеглих до них територій, об'єктів соціальної сфери, зон відпочинку і
туризму.
3.
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та снігових заметів в населених
пунктах.
4.
Впорядкування місць меморіального поховання, пам'ятників та
пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території
населених пунктів.
5.
Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг,
вирубка чагарників вздовж доріг.
6.
Роботи пов’язані з будівництвом або ремонтом об'єктів соціальної
сфери (клубів, навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і
охорони здоров’я).
7.
Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку
відповідно до діючого законодавства України.
8.
Роботи, пов’язані з наданням допомоги сім’ям, члени яких
загинули, постраждали чи є учасниками АТО (ОСС) та зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту.
9.
Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого
віку та особам з інвалідністю.
10. Роботи з виготовлення засобів індивідуального захисту від
інфекційних захворювань.
11. Супровід осіб з інвалідністю по зору в місця, відвідування яких
необхідні їм для повноцінного життя.
12. Робота з інформування населення про порядок отримання житлових
субсидій, участь у соціологічних опитуваннях, статистичних обстеженнях,
тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях населення.
1.3. Фінансування таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття. При фінансуванні таких робіт частка
коштів місцевого бюджету не може перевищувати 80 відсотків загальних
витрат.
2.
ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ ГОРОДНЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ У 2021-2025 РОКАХ
2.1 Перелік підприємств, організацій, установ державної і комунальної
власності, на яких планується організація громадських робіт для безробітних та
осіб, які виявили бажання працювати у вільний від основної роботи час,
наведені у таблиці:

№
п/п

Найменування підприємства, організації, установи

1

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та
будівництва Городнянської міської ради

2

Відділ освіти Городнянської міської ради

3

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Городнянської
міської ради

4

Комунальні підприємства Городнянської міської
ради
2.2. У разі виникнення потреби в організації громадських робіт на інших
підприємствах державної та комунальної власності, такі роботи можуть бути
організовані за рішенням виконавчого комітету міської ради.
5

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Городнянській міській раді спільно з Городнянською районною філією
Чернігівського ОЦЗ на час реалізації положень Програми:
3.1. Систематично аналізувати потребу комунальних підприємств та
служб, що займаються проблемами благоустрою населених пунктів
територіальної громади, станом закладів медицини, освіти та культури, з
метою організації громадських робіт, залучення до їхнього виконання
максимально можливої кількості безробітних громадян, збільшення тривалості
цих робіт.
3.2. Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних
і матеріально-технічних проблем щодо організації і проведення громадських
робіт, залучаючи до їх виконання, перш за все, громадян, які тривалий час
перебувають на обліку в Городнянській районній філії Чернігівського ОЦЗ, а
також безробітних, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і
потребують соціального захисту.
3.3. Керівниками підприємств, організацій, установ, на базі яких будуть
проводитися громадські роботи вести необхідну документацію, забезпечити
своєчасний обмін інформацією з Городнянською районною філією
Чернігівського ОЦЗ, укладати строкові трудові договори з особами, які будуть
брати участь в громадських роботах.
4. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Програмою передбачається фінансування таких громадських робіт для
безробітних здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та/або коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття. При фінансуванні таких робіт частка коштів місцевого бюджету не

може перевищувати 80 відсотків загальних витрат.
4.1. Для проведення у громаді громадських робіт планується виділити
1000000,00 грн. з міського бюджету для оплати праці безробітних громадян, в
тому числі: 2021 рік - 200000,00 грн;
2022 рік – 200000,00 грн;
2023 рік – 200000,00 грн;
2024 рік – 200000,00 грн;
2025 рік – 200000,00 грн.
4.2. Оплата праці залучених до робіт осіб здійснюється за фактично
виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір
заробітної плати з дотриманням соціальних гарантій.
4.3. Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що
використовуються в ході проведення громадських робіт, забезпечують
замовники робіт відповідно до визначених обсягів.

