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хАрАктЕру вишнЕвоi MIcbKoi г,rди нА 2021 PIK
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2020 piK



ПаСПОРТ ПРОГРаМИ ОРГаНiЗацii громадських та iнших робiт тимчасового характеру
Вишнево[ MicbKof ради на 2021 piK

Iнiцiатор розробки Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоiп,ti.u*o, рал"
Пiдстава для розробк" Програми

громадських та iнших робiт тимчасового
характеру на 2020 piK у м. Вишневе
затвердженою рiшенням XLIII cecii Вишневоi
MicbKoi ради VII скликання Jф 1 -0 l IXLIII7 -4
ьiд 24 грудня 2019 року кПро затвердження
Програми органiзацii громадських та iнших
робiт тимчасового характеру на 2О2О piK у м.
Вишневе>> зi змiнами, внесеними ..iд.rо
рiшення XLVII cecii Вишневоi MicbKoT ради
VII скликання Jф l -01D(LVII7-3 вiд 1 l червня
2020 року кПро затвердження змiн та
доповненъ до Програми органiзацii
громадських та iнших робiт тимчасового

на2020 piK у м. Вишневе)).
Нормативно-правова база Гф*рам" Вiдповiдно до Закону V*ра'r'ни <Лро

зайнятiстъ населення)), Закону Украiни кПро
загальнообов' язкове державне соцiалъне
страхування)), постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 20.0з.2013 Ng 175 кПро
затвердження Порядку органiзацii
громадських та iнших робiт тимчасового
характеру) тощо

Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ,i.*.r. рчл"
Спiврозробники ПрограЙ Вiдповiдний районниИ ценф .atn"ro.ri

Учасники (спiвв"*оrrч"ц) Про.рЫ" КП кУМГ>,
КП кУКГ>,
вiдповiдний районний центр зайнятостi

TepMiH реа-лliзацii Програми 202l piK

!жерела фiнансування Мiсцевий бюджет, виходячи з його реальних
можливостей, коштiв пiдприемств,
органiзацiй та установ, iншi джерелq
вiдповiдно до чинного законодавства
40 000,00 грн.
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прогрАмА
оргАнIзАцIi ггомАдських тА Iнших роБIт тимчАсового

хАрАктЕру вишншвоi MICbKoi рдди нА 202IPIK

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

ПРОГРаМа З органiзацiТ громадських та iнших робiт тимчасового
харакТерУ Вишневоi MicbKoi Ради на 202l piK (далi - Програма) розроблена
вiдповiднО до вимог законiв Украiни кПро зайнятiсть населення)), кПро
зага-пъНообов'Язкове державне соцiалъне страхування)), постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 20.03 .20lЗ J\b l75 кПро затвердження Порядку
органiзацii громадсъких та iнших робiт тимчасового характеру).

Мета Програми
органiзацiйно-правового та iнформацiйного забезпечення, матерiального,
соцiально-побутового, культурного обслуговування жителiв м. Вишневе та с.
Крюкiвщина. Створення унiверс€шьного iHcTpyMeHTy активноi полiтики
ДеРЖаВИ ЩОДО СПРИЯННя ЗаЙнятостi населення та забезпечення тимчасовоТ
зайнятостi громадян на ринку працi.

3. ФIНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фiнансування Програми здiйснюеть Qя за рахунок:

- коштiв пiдприсмств, органiзацi й та установ;- КОШТiв, передбачених у мiсцевому бюджетi на вiдповiдний перiод;
- коштiв Фонду загшIьнообов'язкового держаRного соцiального

страхування Украiни на випадок безробiггя;
- iНШИХ Джерел вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

4. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

4.|. Визначити та затвердити види громадських робiт як таких, Що мають
суспiлЪно коРиснУ спрямОванiстЬ, вiдпОвiдаюТъ потРебам громадян регiону i
сприяютъ Тх соцiальному розвитку:

- благоустрiй та озеленення територii м. Вишневе та с. Крюкiщина,
об'ектiв соцiальноi сфери, зон вiдпочинку, придорожнiх смуг;

- впорядкування мiсць меморiалъного поховання, пам'ятникiв та
пам'ятних мiсць, братських могил та iнших Micllb поховання
загиблих захисникiв Вiтчизни, утримання в н€шежному cTaHi
цвинтарiв;

- пiдсобнi роботи рiзного напрямку згiдно заявок;



квалiфiкованi роботи, Що маютъ суспiльно-корисну спрямованiсть;

iншi доступнi види трудовоi дiяльностi суспiльно-корисноi
спрямованостi.

4,2, Здiйснювати фiнансування зазначених громадсъких робiт за рахуноккоштiв мiсцевого бюджету, роботодавцiв та iнших не заборонених
законодавством джерел. У разi залучення зареестрованих безробiтних до
ГРОМаДСЬКИХ РОбiТ фiНаНСУВаННя здiйснювати пропорцiИ"о рiвними частинами
за рахунок коштiв мiсцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового
державного соцiального страхування Укратн и на випадок безробiття.

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради,
КП кУМГ>,
КП кУКГ>,
вiдповiдний районний центр зайнятостi

4,3, Органiзовувати укладання договорiв мiж керiвниками пiдприемств,
установ i органiзацiй та районним центром зайнятостi.

Виконавчий KoMiTeT ВишневоI мiськоI ради,
КП кУМГ>,
КП кУКГ>,
вiдповiдний районний центр зайнятостi

4,4, Надавати доПомогУ щодо пiдтримки у н€шежному cTaHi соцiальних
закладiв, впорядкування та озеленення населених пунктiв, пам'яток icTopiI,
зон вiДпочинку, культУри i туризМу тощО. ДлЯ ор.u"irацiТ громадських робiтнеобхiдно визначити обсяги робiт та об'ектiв, на якрIх буд. органiзовано
громадськi роботи та забезпечити, при необхiдностi, достав*у б.зробiтних домiсця проведення робiт автотранспортом.

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради,
КП кУМГ>,
КП кУКГ>,
вiдповiдний районний ц9нтр зайнятостi

4,5 , Органiзувати щоквартшIьне висвiтлення позитивного досвiду щодоорганiзацii та проRедення громадсъких робiт у мiсцевих засобах масовот
iнформацiТ.

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради,
КП кУМГ>,
КП кУКГ>,
вiдповiдний районний центр зайнятостi

4,6, ВикоНаннЯ адмiнiСтративних стягнень у виглядi громадсъких робiт,виправних робiт та суспiлъно корисних робiт за видами, а саме:



благоустрiй та прибирання вулицъ, прибудинкових територiй;
комплексне прибирання мiсць загального користування, будинкiв;- лiквiдацiя смiттезв€lлищ, снiгових заметiв тощо;- вантажно-розвантажувЕtльнi роботи;

: H^i:;#1H;ffffiЖlT'Ё,H',fi",',io забруднення

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради,
кП кУМГ>,
КП кУКГ>

5. роБотодАвцI
5,1, Роботодавцi: пiдприемства, установи та органiзацii, що приймаютъ

участЪ у l]роВеденнi громаДсъких робiт (за згодою ix керiвникiв).

5,2, КомуНальне пiдприемство <Управлiння мiським господарством)
вишневоi мiсъкоi Ради Бучанського району Киiвськоi областi, *оrу"-ьне
пiдприемство <<Управлiння комуналъного господарства) Вишневоi мiськоI
ради Бучанського району, Киiвсъкоi областi.

5.3. Iншi пiдприемства та органiзацii MicTa (за згодою).

мiський голова I.B. Щiков


