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Iнiцiатор розробки Програми
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Нормативно-правов а бьза Програми

Розробник Програми
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TepMiH реалiзацii Програми

Щжерела фiнансування

Зага-ilьний обсяг фiнансових pecypciB,
необхiдних для реалiзацii Програми,
всього:

паспорт Програми органiзацii громадських та iнших робiт тлIмчасового характеру на
територii Вишцевоi Micbkoi територiальноi громади а 2023 pik

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi мiськоi ради

Заlсiнчення TepMiHy дiТ Програми органiзацii
громадських та iнших робiт тимчасового
характеру на територii Вишневоi MicbKoi
територiальноi громади на 2022 piк,
затвердженоi рiшенням XI cecii Вишневоi
MicbIcoi радлr VIII скликання ]\Ь1-01Ж18 -2З ьiд
09 грудня 2021 року <Про затвердження
Програми органiзацii громадських та iнших
робiт тимчасового характеру на територii
Вишневоi MicbKoi територiальноi громади на
2022 ptK>>

Закон Украiни Kilpo зайнятiсть населення),
Закоп Украirrи <<I1po загальнообов'язкове
державне соцrаJIьне страхування), постанова
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд20.0З.2013 Jф
175 <Про затвердження Порядку органiзацii
гроN,Iадських та iнших робiт тимчасового

), 1ц_ц]_i д qрматцдцо -правовi акти
Викоttавчий Koп,liTeT Вишitlевоi MicbKoi ради

Вi.цIrовiдний rцентр з айrtятостi

Викоtrавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради

ItП кУМГ>,
КП кУКГ>,
Вiдrrовiдrrи il цен,гр зайпятостi

202З piK

Itошти п,riського бIодлсету, iншi джерела, не
збороrlенi чинrIщавством Украiни

22 000,00 грп



прогрдмл
ОРГАНIЗАЦIi ГРОМАДСЬКИХ ТА IНШИХ РОБIТ ТИМЧАСОВОГО

хАрАктЕру нА тЕриторIi tsиIIIнЕвоi MICbKoi
тЕриторIАльноi громАди нА 202з pIK

1. ЗАГАЛЬНI IIОJIОЖЕIII.IЯ ПРОГРАМИ

1.1. Програма з органiзацii IромаlIсъких та it;tпих робiт тимчасового
характеРу на територii ВишневоТ MicbKoi територiа.llьl-tоi громади на 2О2З piK
(ДаЛi - ПРОГРаМа) розроблена вiдповiдно до вимог законiв Украiъи ntipo
зайнятiстЪ населення)), <Про загальнообоrз'язкове лержавне соцiальне
страхування), постанови Кабirrету MiHicTpiB УкраТнl.т вiд 20.03.2013 Ns175
кПрО затвердЖеннЯ ПорядкУ оргаrriзаlдiТ громадськиХ ,га iнпrих робiт
тимчасового характеру).

2. MIIT.,\ IIрогрАмI,I
2.I. Мета ПрограмИ полалыIIе вирiшlення ттевiдкпадних питань

органiзацiйно-правового та iнформацiйного забезпе.rення, матерiалъного,
соцiалъно-побутового, культурного обслуговуванIIя житеJliв м. Вишневе та с.
Крюкiвщина. Створення унiверсалI)I{оГо iнструмсrr,гу активноТ полiтики
держави щодо сприяння зайнятостi ЕIаселецн я -га забезтIечення тимчасовоi
зайнятостi громадян на ринку працi,

3. ФIнАнсувАI-Iня прогрАми
З.1. Фiнансування Програми здiйсrrrоетLся за pa'yl{oK:

- коштiвроботодавrliв;
- коштiв мiсцевого бюлжету;
- у разi з.Lлучення заресстроI]аIIих безробiтних ло |ромадських робiт

фiнансуВаннЯ оргаrriзашii таких робiт з.,tiйснтоЙься за рахуноккоштiв мiсцевого бrод>Iсету таlабо Фоrrлу загаJIыlообов'яЪкового
державного соцiа.пъного страхування Украiни на випадок
безробiття;

- iншиХ не заборОнеIIих закоIIолаI]ствоIи лжереJI.

4. зАходи ltцо/{о викоIIл}Iня проI-рАми
4,1, Визначити та затвердити види громадсъких робiт як таких, що мають

суспiльнО корисну спрямованiсть, вiдlrоrзiдаIоть IIотребам громадян регiону iсприяютъ ix соцiальному розвитку:

- благоустрiй та озеленення територiт м. Btlrпrte'e та с. Крюкiвщина,
об'ектiв соцiальноi сфери, зоlt вiдпочиIIку, lIридорожнiх смуг;



впорядкування мiсць меморiального поховаIIня, гlам'ятникiв та
пам'ятних мiсць, братських могил та iнtltих мiсцъ поховання
загиблих захисникiв Вiтчизни, утримання в належному cTaHi

цвинтарiв;

пiдсобнi роботи рiзного наIIрямку згiдно заrIвок;
КВаЛiфiКованi робо,ги, IlIo IчIаIо,гь сусгtiltьItо-](оl)исну спрямованiсть;
iншi доступнi виlIи TpytloBoT дi.яtrtьностi суспiлъно-корисноi
спрямованостi.

4.2. ЗДtйснювати фiнансуваIIня зазIIаIIе}Iих громалських робiт за рахунок
КОШТiВ мiсцевого бюдяtету, робо,годаrзriiв та irttших не заборонених
законодавством джереJL У разi за'JIllrlg1l1lо зарссс.I.р()I]аIIих безробiтrrих до
ГрОМаДських робiт фiнансування здiйснrовати пропорцiйно рiвними частинами
За рахУнок коштiв мiсцевого бюд>tсету та Фондlу заI,альнообов'язкового
Державного соцiалъного страхування УкраТttи на виIIадок безробiття.

ВикоIIав.Iий l<омi,гет Вишневоi MicbKoi ради,
КП кУМГ>,
КП кУКГ>,
вiдповiдний tletrT1l зайнятостi

4.3. Органiзовувати укладання договорiв мiж керiвниками пiдприсмств,
установ i органiзацiй та вiдповiдним центропц зайнятостi,

Виконавчилi KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради,
ItГI кУМГ>,
КП кУКГ>,
lli 21l tовiдгl l,t йt цсtr,гlэ зайнятtlстi

4.4. НаДаВати допомогу щодо пiдтримки у належному cTaHi соцiальних
ЗаКЛаДiВ, ВПорядкування та озелененIlя нtlсеJIеIIих rrуtтtс,гiв, пам'яток icTopii,
ЗОН ВiДПОЧИнкУ, культури i туризму ToIIIo. Щля органiзацiТ громадських робiт
НеОбХiДНО Визначити обсяги робiт та об'скт,iв, I{a яких буле органiзовано
ГРОМаДСЪКi РОботи та забезп ечи,ги, при ttсобхiдностi, лоставку безробiтrrих до
мiсця проведення робiт авто.грацспор.гом.

Викоrlавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради,
кП (УМГ),
кГJ (УкГ),
вiдповiдний центlэ зайнятостi

4.5. Органiзувати щоквартальне виовi,г.тtенI{я ]lо:]иl,ивного досвiду щодо
органiзацii та проведення громадських робi,г у мiсцеtзих засобах масовот
iнформацii.

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради,
КП кУМГ>,
ItIl кУItГ>,



вiдповiдтrий чентр зайнятостi

4.б. Виконання адмiнiстративних стягнень у виглядi громадських робiт,
виправних робiт та суспiлъно корисних робiт за видами, а саме:

- бЛаГОУСтрiй'га прибирання B}JII4I{L, прибулиrIкових територiй;
- КОМПЛеКСНе прибирання Micrlr, заI,аль}Iого користування, булинкiв;
- лiквiдацiя смi,ггезваJIищ, сIliгсlвих заметiв,гоIIlо;
- вантажно-розваIIтажуваJtьнi роботи;- косiння трави, обрiзання кущiв i дерев;
- очищення пiдвалiв я(итлових будиrrкiв Biut забрулrrення.

Вt.тlсоrlавчI,Iй гсопt iTcT Виптttевоi MicbKoi ради,
КП кУМГ>,
КП кУКГ>

5. роБотолАвцI
5.1. РОбОтодавцi: пiдгrриемства, устаIIови та оргаIliзацii, що приймають

гIастъ у проведеннi громадсъких робiт (за зr,одоrо ix rсерiвникiв).

5.2. КОМУнальне пiдприемство <Управлiння мiським господарством>
ВИШНевоi MicbKoi ради Бучанського райоrrу КиТвськоТ областi, комун€rльне
ПiДПРИемсТВо <Управлiння комунального госIтодарства)) ВиrrrневоI MicbKoi
ради Бучанського району Киiвсr,коТ облас.гi.

5.3. Iншi пiдприемства та органiзаllii' на териr,орiТ Вишневоi MicbKoi
територiальноi громади (за згодоrо).

Iлля /{IKOB


