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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОІ3НА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII CKJII3KAFIIIЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  організації  та  проведення  
оплачуваних  громадських  робіт  у  Киево-Святошинському  районі  

Київської  області  на  2018-2020 роки  

Відповідно  до  ст. 43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», 
законів  цкраїни  «Про  зайнятість  населення», «Про  місцеві  державні  адміністрації», 
постанови  Кабінету  Міністрів  цкраїни  від  22.03.2013 Ns 175 «Про  затвердження  
Порядку  організації  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру», враховуючи  
подання  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, 
висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  організації  та  проведення  оплачуваних  громадських  
робіт  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2018-2020 роки  
(далі  — Програма), що  додаеться  (додаток  1). 

2. Затвердити  Перелік  підприемств, установ  та  організацій  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, які  будуть  брати  участь  у  
проведенні  громадських  робіт  за  згодою  їх  керівників  (далі  - Перелік  підприемств ), 
що  додаеться  (додаток  2). 

3. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  
її  виконання . 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення . 

Голова  радп 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
Ns 440-28-VII 
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1.  Ініціатор  розроблення  Киево-Святошинська 	районна 	державна  
Програми  адміністрація  Київської  області  

2.  Підстава  Закони 	України 	«Про 	місцеві 	державні  
адміністрації», 	«Про 	зайнятість 	населення», 
постанова 	Кабінету 	Міністрів 	України 	від  
22.03.2013 Ns 175 «Про  затвердження  Порядку  
організації 	громадських 	та 	інших 	робіт  
тимчасового  характеру», Програма  зайнятості  
населення 	Киево-Святошинського 	району  
Київської  області  на  період  2018-2020 років  

3.  Розробник  Програми  Управління 	соціального 	захисту 	населення  
Киево-Святошинської 	районної 	державної  
адміністрації  Київської  області  

4.  Співрозробники  Киево-Святошинський 	районний 	центр  
Програми  зайнятості  

5.  Мета  і  шляхи  Створення 	універсального 	інструменту  
активної  політики  держави  щодо  сприяння  
зайнятості 	населення 	та 	забезпечення  
тимчасової  зайнятості  громадян  на  районному  
ринку  праці  

б. Фінансово-економічне  - 
обrрунтування  

7.  Термін  реалізації  2018-2020 роки  
Програми  

8.  Перелік  бюджетів, які  Dінансуванuя  Програми  здійснюватиметься  за  
беруть  участь  у  рахунок  коштів  підприемств, організацій  та  
виконанні  Програми  установ, місцевих  бюджетів, коштів  Фонду  

загальнообов 'язкового  державного  соціального  
страхування  України  на  випадок  безробіття, 
інших 	джерел 	відповідно 	до 	чинного  
законодавства  

9.  Відповідальний  Киево-Святошинський 	районний 	центр  
виконавець  Програми  зайнятості  
та  головний  
розпорядник  коштів  
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ІІ. Загальні  положення  Програми  

Програма  з  організації  та  проведення  оплачуваних  громадських  робіт  на  
2018-2020 роки  (далі  - Програма) е  складовою  частиною  та  механізмом  
реалізації  Програми  зайнятості  населення  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  період  2018-2020 років. 

Програма  розроблена  відповідно  до  вимог  законів  України  «Про  
зайнятість  населення», «Про  загальнообов 'язкове  державне  соціальне  
страхування  на  випадок  безробіття», постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  
22.03.2013 №  175 «Про  затвердження  Порядку  організації  громадських  та  
інших  робіт  тимчасового  характеру». 

ІІІ. Мета  праграми  

Мета  Програми  - подальше  вирішення  невідкладних  питань  
організаційно -правового  та  інформаційного  забезпечення, матеріального, 
соціально-побутового, культурного  обслуговування  жителів  району. Створення  
універсального  інструменту  активної  політики  держави  щодо  сприяння  
зайнятості  населення  та  забезпечення  тимчасової  зайнятості  громадян  на  
районному  ринку  праці. 

IV. Фінансування  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюеться  за  рахунок: 
1. Коштів  підприемств, організацій  та  установ  
2. Коштів  місцевих  бюджетів  
3 .Коштів  Фонду  загальнообов 'язкового  державного  соціального  

страхування  України  на  випадок  безробіття  
4. Інших  джерел  відповідно  до  чинного  законодавства . 

V. Заходи  щодо  виконання  Програми  

1. Створити  банк  даних  безробітних, які  виявили  бажання  брати  участь  у  
оплачуваних  громадських  роботах, та  підтримувати  його  в  актуальному  стані. 

Киево-Святошинський  
районний  центр  зайнятості  

2. Визначити  та  затвердити  види  оплачуваних  громадських  робіт  як  такі, 
що  мають  суспільно  корисну  спрямованість, відповідають  потребам  громадян  
регіону  і  сприяють  їх  соціальному  розвитку: 

- благоустрій  та  озеленення  територій  населених  пунктів, об'ектів  
соціальної  сфери, зон  відпочинку, придорожніх  смуг; 

- супровід  осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями  з  вадами  зору; 
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-впорядкування  місць  меморіального  поховання, пам'ятників  та  
пам'ятних  місць, братських  могил  та  інших  місць  поховання  загиблих  
захисників  Вітчизни, утримання  в  належному  стані  цвинтарів; 

- догляд  за  особами  похилого  віку  та  особами  з  інвалідністю, інші  види  
допоміжних  робіт  у  дитячих  будинках; 

- підсобні  роботи  з  відновлення  бібліотечного  фонду  у  бібліотеках  та  
архівах; 

- інформування  населення  про  порядок  отримання  житлових  субсидій  та  
робота  з  документаціею ; 

- консультація  громадян  для  проведення  оплати  житлово-комунальних  
послуг  за  допомогою  терміналів; 

- надання  супроводу, догляду, обслуговування  учасникам  АТО  та  сім'ям  
загиблих  учасників  АТО. 

до  оплачуваних  громадських  робіт  не  належать  роботи, що  пов'язані  з  
ризиком  для  життя, відповідно  до  Переліку  робіт  з  підвищеною  небезпекою, 
затвердженого  наказом  Держнаглядохоронпраці  від  26.01 .2005 №  і  5. 

3. Киево-Святошинському  районному  центру  зайнятості  забезпечити  
направлення  безробітних  осіб  для  участі  в  оплачуваних  громадських  роботах. 

4. Фінансування  організації  громадських  робіт  здійснюеться  за  
рахунок  коштів  місцевих  бюджетів, роботодавців  та  інших  не  заборонених  
законодавством  джерел.У  разі  залучення  зареестрованих  безробітних  до  
громадських  робіт  фінансування  здійснюеться  пропорційно  рівними  частинами  
за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів  та  Фонду  загальнообов 'язкового  
державного  соціального  страхування  України  на  випадок  безробіття . 

5. На  осіб, які  беруть  участь  у  громадських  та  інших  роботах  
тимчасового  характеру, поширюються  державні  соціальні  гарантії, передбачені  

законодавством  про  працю  та  зайнятість  населення  і  загальнообов 'язкове  
державне  соціальне  страхування . 

6. Організувати  укладання  договорів  між  керівниками  підприемств, 
установ  і  організацій  та  районним  центром  зайнятості . 

7. З  особами, які  беруть  участь  у  громадських  роботах, роботодавці  
укладають  в  письмовій  формі  строкові  трудові  договори  на  строк, що  сумарно  
протягом  року  не  може  перевищувати  і  80 календарних  днів.Про  участь  осіб  у  
таких  роботах  роботодавці  вносять  записи  до  трудових  книжок  відповідно  до  
законодавства  про  працю. 

8. Забезпечення  соціального  захисту  людей  похилого  віку, осіб  з  
інвалідністю, ветеранів  війни  та  праці. для  проведення  громадських  робіт, 
направлених  на  забезпечення  соціального  захисту  громадян  похилого  віку, 
ветеранів  праці  та  інших  категорій  громадян, що  потребують  допомоги  з  боку  



держави, необхідно  вивчити  можливість  залучення  безробітних  до  роботи  з  
догляду  за  вищевказаними  категоріями  громадян. 

Управління  соціального  захисту  
населення  райдержадміністрації , 
Киево-Святошинський  
районний  центр  зайнятості  

9. Надання  допомоги  щодо  підтримки  y належному  стані  соціальних  
закладів, впорядкування  та  озеленення  населених  пунктів, пам'яток  історії, зон  
відпочинку, культури  і  туризму  тощо. Для  організації  таких  оплачуваних  
громадських  робіт  необхідно  визначити  обсяги  робіт  та  об  екти, на  яких  буде  
організовано  громадські  роботи, та  забезпечити, за  необхідності, доставку  
безробітних  до  місця  проведення  робіт  автотранспортом . 

Киево-Святошинський  
районний  центр  зайнятості, 
міськселищсільвиконкоми  

10. Роботи  на  сільськогосподарських  підприемствах  району. 

Киево-Святошинський  
районний  центр  зайнятості, 
сільськогосподарські  підприемства  
(за  згодою) 

11. Роботи  з  лісонасадження  та  догляду  за  рослинами. 

Киево-Святошинський  
районний  центр  зайнятості, 
Боярська  лісова  
дослідна  станція  (за  згодою) 

12. Організувати  щоквартальне  висвітлення  позитивного  досвіду  щодо  
організації  та  проведення  оплачуваних  громадських  робіт  у  районних  засобах  
масової  інформації . 

Киево-Святошинський  
районний  центр  зайнятості  

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М. Однороманенко  



Додаток  2 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
№  440-28-VII 

Перелік  
підприемств, устанав  та  організацій  Киево-Святашинськаго  райану  

Київської  області, 
які  будуть  брати  участь  у  проведенні  грамадських  робіт, 

за  згодою  їх  керівників  

м. Кпїв  
2018 рік  
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1. Міські, селищна  та  сільські  виконавчі  комітети  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  та  усі  підприемства  комунальної  форми  власності, які  
їм  підпорядковані  

2. Відділ  культури, національностей  та  релігій  райдержадміністрації  
3. Управління  соціального  захисту  населення  райдержадміністрації  
4. ВП  НУБіПУ  «Боярська  лісова  дослідна  станція» (за  згодою) 
5. СГ  ТОВ  Агрокомбінат  «Хотівський»(за  згодою) 
б. ДП  «Дослідне  господарство  «Новосілки»ІС  УААН» (за  згодою) 
7. ДП  «Дослідне  господарство  «Дмитрівка» ІС  УААН» (за  згодою) 
Ѕ. ДП  «Агрокомбінат  «Пуща  Водиця» (за  згодою) 
9. Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  

соціальних  послуг) Киево-Святошинського  району  (за  згодою) 
10. КСП  АФ  «Рубежівський» (за  згодою) 
11. Киево-Святошинська  районна  організація  Товариства  Червоного  

Хреста  України  (за  згодою) 
12. Департамент  охорони  здоров'я  Київської  облдержадміністрації  (за  

згодою) 
13. Філія  «Киево-Святошинське  дорожньо-експлуатаційне  управління» 

ДП  «Київське  обласне  дорожне  управління» (за  згодою) 
14. Філія  «Киево-Святошинське  районне  дорожне  управління» 

ДП  «Київське  обласне  дорожне  управління» (за  згодою) 
15. HH «Овен» (за  згодою) 
1 б. ПП  «Виробничо-комерційна  фірма  «Олександра» (за  згодою) 
17. Центр  поштового  зв'язку  Ns 11 Київського  обласного  державного  

підприемства  «Укрпошта» (за  згодою) 
18. ПП  «Гран» (за  згодою) 
19. Інші  (за  згодою). 

Заступник  голави  райаннаї  ради 	 О.М. Однораманенко  


