
  

                                                                 
 

УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

 

Рішення № 6 

04 лютого 2021р. 

смт.  Кушугум 

 

Про  затвердження Програми оплачуваних громадських робіт Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2021 рік 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» 

від 05.07.2012 року №5067-VІ , Постановою Кабінету Міністрів України від 

20.03.2012р. №175 «Про затвердження Порядку організації громадських та 

інших робіт тимчасового характеру» зі змінами, з метою вирішення питань 

тимчасової зайнятості населення громади, зменшення масштабів безробіття, 

забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу та 

надання посильної допомоги в вирішенні соціально-побутових питань 

вразливих верств населення громади, благоустрою територій, 

природоохоронних та історичних об’єктів,    

 

     КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

     ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму оплачуваних громадських робіт Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2021 рік згідно 

додатку № 1 до цього рішення, що додається. 

 

2. Затвердити перелік підприємств, організацій та установ Кушугумської 

селищної ради, за участю яких планується організація громадських робіт                     

згідно додатку 2до цього рішення, що додається. 

 

3. Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають суспільно 

корисну спрямованість і задовольняють суспільні потреби Кушугумської 

територіальної громади згідно додатку 3 до цього рішення, що додається. 

 



4. Рекомендувати виконавчому комітету Кушугумської селищної ради: 

4.1. Забезпечити організацію та виконання заходів Програми; 

4.2. Про хід виконання Програми інформувати селищну раду за 

підсумками року до 15 грудня 2021 року.  

 

5. Відповідальність за організацію та  виконання заходів, передбачених 

даною Програмою покласти на першого заступника селищного  голови   

Харченка О.В. 

 

6.   Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин,  планування території  будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

 

Селищний голова                                           В.С.Сосуновський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 



 

                                                                      Додаток  № 1 

                                                                      до рішення  Кушугумської  

                                                                      селищної ради  

                                                                      від 04.02.2021 року № 6                    

 

                                                                      Затверджено 

                                                                      рішенням Кушугумської  

                                                                      селищної ради  

                                                                      від 04.02.2021 року № 6                    

 

ПРОГРАМА 

оплачуваних  громадських робіт Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області на 2021 рік 

 

1. Загальні положення 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 

05.07.2012 року №5067-VІ, “Порядку організації  громадських та інших робіт 

тимчасового характеру» зі змінами затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України 20.03.2013 року №175 місцевими державними 

адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад 

за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

в інтересах територіальної громади організовуються громадські роботи. Ці 

роботи є видом суспільно корисних робіт в інтересах територіальної громади, 

які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, 

матеріальної підтримки безробітніх та інших категорій осіб. 

Відповідно до вищезазначеного Закону фінансування організації 

громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі 

залучення зареєстрованих безробітніх до громадських робіт фінансування 

організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за 

рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкого державного 

соціального страхування України на випадок безробіття. Отже, організація 

цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови участі в їх 

фінансуванні місцевих бюджетів. 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма оплачуваних громадських робіт Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області на 2021 рік   передбачає комплекс 

заходів щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення (передусім осіб, 

зареєстрованих як безробітні, громадян, які переміщуються з тимчасово 



окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та 

демобілізованих після участі в АТО) шляхом направлення їх на громадські 

роботи, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам 

громади та сприяють їх соціальному розвитку. Програма передбачає 

можливість створення 10 тимчасових робочих місць і вирішення проблеми 

дефіциту робочої сили під час здійснення заходів з екології, благоустрою та 

озелененню території громади, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку, придорожніх смуг; роботи з відновлення пам’яток архітектури, 

історії та культури; впорядкування місць меморіального поховання, 

пам’ятників і пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані 

на території населеного пункту; роботи в архівах з документацією, роботи 

пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери,       роботи 

по інформуванню населення стосовно отримання житлових субсидій та 

технічній підготовці документації з кур'єрською доставкою документів і 

запитів, інші види трудової діяльності, які мають суспільно корисну 

спрямованість, відповідають потребам громади та сприяють її соціальному 

розвитку). 

  У зв’язку з цим  є необхідність в прийнятті Програми організації 

громадських робіт по  Кушугумській селищній раді, в якій необхідно 

затвердити види громадських робіт, перелік підприємств, установ і 

організацій на яких проведення громадських  робіт буде фінансуватися  

пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та 

Фонду загальнообов’язкого державного соціального  страхування України на 

випадок безробіття. 

3.  Мета програми. 

     Головною метою Програми є забезпечення тимчасової зайнятості 

громадян та сприяння соціального розвитку територіальної громади. 

      Залучення  максимально  широкого  кола  незайнятих  мешканців  

Кушугумської селищної ради до  участі  у  виконанні    громадських  робіт, 

що  дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової 

діяльності безробітних знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми 

громади у благоустрої, відбудові історико-архітектурних пам’яток,  

меморіальних поховань та об’єктів соціальної сфери.  

Досить високим залишається рівень реєстрації безробітних громадян, 

які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці та потребують 

додаткового соціального захисту, тривалий час перебувають на обліку в 

центрі зайнятості і отримують невелику  за  розміром  допомогу по  

безробіттю.  

До центру зайнятості також звертаються і молодь, що бажає 

працювати у вільний від навчання час, пенсіонери та інваліди. Зазначені вище 



категорії людей мають значні матеріальні проблеми та проблеми із 

працевлаштуванням. 

Таким  чином,  одним   із  важливих  заходів  підтримки  людей  у  

період   вимушеного   безробіття   та  пошуку  роботи   є  залучення   їх   до  

участі  в  громадських  роботах – загальнодоступному виді тимчасової  

трудової  діяльності  громадян,  що  виконується  на  договірній основі.  

Для виконання громадських  робіт у 2021 році планується  залучити 10 

безробітних громадян і організувати їхню працю на підприємствах 

комунальної форми власності, державних підприємствах, установах, 

організаціях, що підпорядковані органам місцевої влади,  а також у інших  

роботодавців (у разі надходження відповідних звернень щодо виконання 

робіт тимчасового характеру).  

 

 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та 

етапи виконання Програми 

 Програма передбачає розв'язання проблеми забезпечення тимчасової 

зайнятості населення (передусім осіб, зареєстрованих як безробітні) шляхом 

направлення їх на громадські роботи, які мають суспільно корисну 

спрямованість, відповідають потребам громади. Програма реалізується 

протягом 2021 року в один етап.  

Шляхи розв'язання проблеми 

1) Систематично аналізувати потребу комунальних господарств і служб, 

що займаються екологічними та проблемами благоустрою громади, 

соціального захисту одиноких осіб і громадян похилого віку, інвалідів праці 

та війни, учасників, інвалідів АТО, внутрішньо-переміщених осіб; закладів 

медицини, освіти та культури, з метою організації оплачуваних громадських 

робіт, залучення до їхнього виконання максимально можливої кількості 

безробітних  громадян, збільшення тривалості цих робіт. 

 

Виконавці: виконавчий комітет, Запорізька районна філія Запорізького 

обласного центру зайнятості, підприємства, організації та установи, які 

організовують оплачувані громадські роботи. 

Термін: протягом 2021 року 

1)  З метою вивчення ситуації на ринку праці направляти запити 

підприємствам, організаціям, установам громади та узагальнювати їхні 

пропозиції щодо організації спеціальних тимчасових робочих місць для 

проведення оплачуваних громадських робіт, укладати двосторонні договори 

про спільну діяльність щодо виконання цих робіт.  

Систематично проводити роботу щодо роз’яснення соціальної 

значимості та користі для громади та конкретних роботодавців оплачуваних 

громадських робіт через офіційний веб сайт громади. 

Виконавці: виконавчий комітет, Запорізька районна філія Запорізького 

обласного центру зайнятості. 



Термін: протягом 2021 року 

3)  Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних 

і матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення оплачуваних 

громадських робіт, залучаючи до їх виконання, перш за все, громадян, які 

тривалий час перебувають на обліку в центрі зайнятості та не отримують 

допомогу з безробіття, а також безробітних, які не можуть на рівних 

конкурувати на ринку праці та потребують соціального захисту, учнівську та 

студентську молодь у вільний від навчання час, пенсіонерів та інвалідів 

Виконавці: Запорізька районна філія Запорізького обласного центру 

зайнятості, відділ земельних відносин та екології виконавчого комітету 

Термін: протягом 2021 року 

4) Керівникам підприємств, організацій, установ, на базі яких будуть 

проводитися оплачувані громадські роботи, призначити відповідальних осіб 

за організацію цих робіт для ведення необхідної документації та своєчасного 

обміну інформацією з центром зайнятості. 

Виконавці:, Запорізька районна філія Запорізького обласного центру 

зайнятості, підприємства, організації та установи, які організовують 

оплачувані громадські роботи, відділ земельних відносин та екології апарату 

виконавчого комітету 

Термін: протягом 2021 року 

5) Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і 

нормативно-правових питань працівникам, відповідальним за організацію та  

проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах. 

Виконавці:, Запорізька районна філія Запорізького обласного центру 

зайнятості, відділ земельних відносин та екології апарату виконавчого 

комітету 

Термін: протягом 2021 року 

6) Забезпечити своєчасність виплати заробітної плати учасникам 

оплачуваних громадських робіт, які залучаються до обслуговування людей  

похилого віку, ветеранів та інвалідів війни і праці, учасників, інвалідів АТО, 

внутрішньо-переміщених осіб:хворих і дітей-інвалідів. 

Виконавці :виконавчий комітет , Запорізька районна філія 

Запорізького обласного центру зайнятості, підприємства, організації та 

установи, які організовують оплачувані громадські роботи. 

Термін: протягом 2021 року 

 

 

 

5. Завдання програми 
   Основними завданнями Програми є створення 10 тимчасових робочих 

місць та вирішення проблеми дефіциту робочої сили в інтересах 

територіальної громади, додаткове стимулювання та мотивація до праці 

членів громади, матеріальна підтримка безробітних. 



Поєднання спільних зусиль і зацікавленості органів місцевої влади, 

служби зайнятості та роботодавців дасть можливість допомогти вирішити 

соціально-побутові проблеми безробітних громадян, екологічні та соціально-

побутові проблеми учасників, інвалідів АТО, внутрішньо-переміщених осіб; 

упорядкувати меморіали, пам'ятники, братські могили та інші місця 

поховання загиблих захисників Вітчизни, утримати у належному стані 

цвинтарі, підтримувати благоустрій та озеленення території громади, зон 

відпочинку, ліквідувати сміттєзвалища, утримувати в належному стані 

придорожні смуги, упорядковувати території населених пунктів з метою 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які визначені у встановленому 

порядку відповідно до діючого законодавства. 

 

Заходи щодо організації та виконання  

Програми  оплачуваних громадських робіт Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області на 2021 рік 

№ 

п

/п 

Найменування заходу Виконавці Термін 

виконання 

1 Передбачити у місцевому 

бюджеті видатки на 

організацію оплачуваних 

громадських робіт 

фінансовий 

відділ, відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності апарату 

виконавчого 

комітету 

Протягом  

2021 року 

2 Забезпечити проведення 

оплачуваних робіт за кошти 

місцевого бюджету. 

фінансовий 

відділ, відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності апарату 

виконавчого 

комітету 

Протягом  

2021 року 

3 Створити тимчасові 

робочі місця для організації 

оплачуваних громадських робіт 

Перший 

заступник 

селищного 

голови Харченко 

О.В. 

Протягом  

2021 року 

4 Укласти договори з  

Запорізькою районною філією 

Запорізького обласного центру 

зайнятості про організацію та 

Селищний 

голова 

Сосуновський 

В.С. 

Протягом  

2021 року 



 

6. Фінансове забезпечення Програми 

   Пунктом 6 статті 32 Закону України «Про зайнятість населення» 

встановлено, що фінансування організації громадських робіт здійснюється за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених 

законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до  

громадських  робіт фінансування організації таких робіт здійснюється 

пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття. 

   Головний розпорядник коштів – Кушугумська селищна рада в межах 

бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми із 

місцевого бюджету. 

   Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених  

місцевим бюджетом на відповідний бюджетний рік по Кушугумській 

селищній раді, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Виконавці Програми – виконавчий комітет Кушугумської селищної 

ради, Запорізька районна філія Запорізького обласного центру зайнятості, 

проведення оплачуваних 

громадських робіт 

5 Надати перелік видів та обсягів 

оплачуваних робіт 

  Перший 

заступник 

селищного 

голови Харченко 

О.В. 

Протягом  

2021 року 

6 Приймати безробітних 

громадян на створені тимчасові 

робочі місця за направленням 

районного центру зайнятості 

Відділ кадрової 

роботи 

Протягом  

2021 року 

7 Укладати з безробітними 

громадянами трудові договори 

на участь в оплачуваних 

громадських роботах 

Відділ кадрової 

роботи 

Протягом  

2021 року 

8 Оформляти звітну 

документацію на оплату праці 

безробітних,зайнятих на 

оплачуваних громадських 

роботах 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності апарату 

виконавчого 

комітету 

Протягом  

2021 року 



підприємства, організації та установи, які організовують оплачувані 

громадські роботи. 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 

завдань, зазначеними у Програмі виконавцями. 

Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням 

коштів і досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється відділом 

земельних відносин та екології апарату виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради, Запорізькою  районною філією Запорізького обласного центру 

зайнятості, фінансовим відділом   Кушугумської селищної  ради, постійною 

депутатською комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, першим заступником селищного голови   згідно з 

розподілом функціональних повноважень. 

8. Очікувані результати виконання Програми 

Проблема безробіття залишається однією з найактуальніших на 

території Кушугумської селищної ради. Наявна кількість вакансій 

неспроможна повністю задовольнити попит бажаючих знайти роботу. Одним 

з важливих заходів для пом’якшення напруженості на ринку праці є залучення 

громадян до оплачуваних громадських робіт. Забезпечення додаткової 

соціальної підтримки та тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. 

Вирішення проблеми дефіциту робочої сили під час здійснення заходів з 

благоустрою та озелененню території громади, об’єктів соціальної сфери, 

кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг та ін. Сприяння у вирішенні 

соціально-побутових та психологічних проблем учасників, інвалідів АТО, 

внутрішньо-переміщених осіб тощо. 

9. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми на 2021 рік 

Найменування 

заходів 

Виконав

ці 

Орієнтований обсяг 

фінансування, тис. грн. на 2021 

рік   

Організація 

громадських робіт  

Кушугумська 

селищна  рада 

439,2 

 

Секретар   ради      В.С.Кривенко 

 

 

 



 

                                                                     Додаток до рішення № 2 

                                                                       

                                                                      Затверджено 

                                                                      рішенням сесії Кушугумської   

                                                                      селищної ради Запорізького  

                                                                      району Запорізької області  

                                                                      від 04.02.2021 року № 6                  

 

Перелік підприємств, організацій та установ Кушугумської селищної  

ради, за участю яких планується організація громадських робіт 

 

 

 

1. Виконавчий комітет Кушугумської селищної ради 

2. КП «Вічність» Кушугумської селищної ради 

3. КНП «Центр первинної  медико – санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради 

4. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради 

5.Комунальна Установа «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ  ПОСЛУГ » 

Кушугумської селищної ради. 

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                        В.С.Кривенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до рішення № 3 

                                                                       

                                                                      Затверджено 

                                                                      рішенням сесії Кушугумської 

                                                                      селищної ради Запорізького  

                                                                      району Запорізької області  

                                                                      від 04.02.2021 року № 6                    
 

 

Перелік видів громадських робіт,  

які мають суспільно корисну спрямованість і  

задовольняють суспільні потреби Кушугумської територіальної громади  
 

1. Соціальні послуги для інвалідів 1-3 групи, учасників, інвалідів АТО, 

внутрішньо-переміщених осіб: 

а) консультування, представництво інтересів, соціальний супровід при 

працевлаштуванні на робочому місці, надання інформаційних послуг з 

соціально-важливих питань; 

б) догляд, обслуговування, супровід, соціально-медичний патронаж, 

допомога в оформленні документів; 

в) соціально-психологічна реабілітація. 

 

2. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших 

місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані 

цвинтарів. 

 

3. Благоустрій та озеленення території громади, цвинтарів, зон 

відпочинку, спортивних майданчиків і стадіонів, прибирання та утримання в 

належному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг, парків, 

проведення заходів з локалізації та ліквідації карантинних рослин та бур’янів 

на території громади протягом вегетаційного періоду з метою покращення 

екологічної ситуації, ліквідації несанкціонованих звалищ та інші види робіт з 

благоустрою селищної  ради. 

 

4. Робота з документацією з інформування населення про порядок 

отримання житлових субсидій, участь у соціологічних опитуваннях, 

статистичних обстеженнях, тимчасових масових соціальних дослідженнях та 

анкетуваннях населення. 

 

5. Упорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, які визначені у встановленому порядку 

відповідно до діючого законодавства.  



6. Підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів 

соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків і 

стадіонів, закладів культури та охорони здоров’я, які здійснюються власними 

силами бюджетних установ. 

 

Відповідно до вимог чинних законодавчих і нормативних актів 

оплачувані громадські роботи повинні відповідати таким основним 

критеріям: 

а) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути 

використані постійні робочі місця та вакансії; 

б) можуть виконуватися в умовах неповного робочого дня; 

в) мають економічну, соціальну та екологічну користь для громади; 

г) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на 

роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та 

кваліфікаційної підготовки; 

д) не пов’язані з ризиком для життя безробітних. 
 

 

 

 

Секретар  ради                                                        В.С.Кривенко 


