
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

26  квітня 2021 року                                                                            № 46-5-VIIІ                                     № ___-5-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про затвердження Програми 

організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру Борщагівської 

сільської ради на 2021 рік 
 

    Заслухавши та обговоривши доповідь голови Борщагівської сільської ради 

щодо проекту  «Програми з організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру Борщагівської сільської ради на 2021  рік», що 

передбачає подальше вирішення невідкладних питань організаційно-

правового та інформаційного забезпечення, матеріального, соціально-

побутового, культурного обслуговування жителів с. Петропавлівська 

Борщагівка , с. Чайки та с. Софіївська Борщагівка, створення універсального 

інструменту активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення 

та забезпечення тимчасової зайнятості громадян на ринку праці відповідно 

законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», постанови Кабінету Міністрів України від 

20.03.2013 р.  №175 «Про затвердження Порядку організації громадських та 

інших робіт тимчасового характеру», “Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада,- 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  Програму з організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру Борщагівської сільської ради на 2021рік (додається). 

2.  Управлінню фінансів   Борщагівської сільської ради внести зміни до 

сільського бюджету  та  передбачити кошти на реалізацію зазначеної 

Програми. 

3. Комунальному підприємству  «Благоустрій» здійснити дії відносно 

укладення договорів із відповідним центром зайнятості. 

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

соціально-гуманітарних питань. 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 



 

Підготовлено:               ______________    О. Прус 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення 5 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від 26.04.2021р. № 46-5-VIIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ТА ІНШИХ РОБІТ ТИМЧАСОВОГО 

ХАРАКТЕРУ БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2021 РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 



 

 

Паспорт Програми організації громадських та інших робіт тимчасового 

характеру Борщагівської сільської ради на 2021 рік 

 

1 Ініціатор розробки Програми  Борщагівська сільської ради та її 

виконавчі органи 

2 Підстава для розробки Програми Закінчення терміну дії Програми 

організації громадських та інших 

робіт тимчасового характеру на 2020 

рік   

3 Нормативно-правова база 

Програми  

Відповідно до Закону України «Про 

зайнятість населення», Закону 

України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2013 р. №175 «Про 

затвердження Порядку організації 

громадських та інших робіт 

тимчасового характеру» тощо.          

4 Розробник Програми Борщагівська сільської ради та її 

виконавчі органи 

5 Співрозробники Програми Відповідний центр зайнятості 

6 Відповідальний виконавець 

Програми 

Борщагівська сільської ради та її 

виконавчі органи 

7 Учасники (співвиконавці) 

Програми  

Відповідний центр зайнятості 

8 Термін реалізації Програми 2021 рік 

9 Джерела фінансування  Місцевий бюджет, виходячи з його 

реальних можливостей, коштів 

підприємств, організацій та установ, 

інші джерела, відповідно до чинного 

законодавства     

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього:  

15000,00 

 

 



 

ПРОГРАМА                                                                                                                                   

ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ТА ІНШИХ РОБІТ ТИМЧАСОВОГО 

ХАРАКТЕРУ БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2021 РІК 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ 

         Програма з організації громадських та інших робіт тимчасового 

характеру Борщагівської сільської ради на 2021 рік (далі – Програма) 

розроблена відповідно до вимог законів України «Про зайнятість населення», 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», постанови 

Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р.  №175 «Про затвердження 

Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру». 

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

         Мета Програми – подальше вирішення невідкладних питань 

організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, 

соціально-побутового, культурного обслуговування жителів Борщагівської 

сільської територіальної громади. Створення універсального інструменту 

активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення та 

забезпечення тимчасової зайнятості громадян на ринку праці.          

 

3. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

-   коштів підприємств, організацій та установ; 

- коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відповідний період; 

- коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування  України на випадок безробіття;      

- інших джерел відповідно до чинного законодавства України. 

4. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

          4.1. Визначити та затвердити види громадських робіт як таких, що 

мають суспільно  корисну спрямованість, відповідають потребам громадян 

регіону і сприяють їх соціальному розвитку: 

         - благоустрій та озеленення території Борщагівської сільської 

територіальної громади, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку, 

придорожніх    смуг; 

         - впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та 

пам’ятних місць, Братських могил та інших місць поховання загиблих 

захисників Вітчизни,  утримання в належному стані цвинтарів; 

         -    підсобні роботи різного напрямку згідно заявок; 



 

         -    кваліфіковані роботи, що мають суспільно-корисну спрямованість; 

         - інші доступні види трудової діяльності суспільно-корисної 

спрямованості. 

           4.2. Здійснювати фінансування зазначених громадських робіт за 

рахунок коштів місцевого бюджету, роботодавців та інших не заборонених 

законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до 

громадських робіт фінансування здійснювати пропорційно рівними 

частинами за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. 

Борщагівська сільська рада  

її виконавчі органи 

відповідний центр зайнятості 

КП «Благоустрій» 

         4.3. Організовувати укладення договорів між керівниками підприємств, 

установ і організацій та відповідним центром зайнятості.  

Борщагівська сільська рада  

її виконавчі органи 

відповідний центр зайнятості 

КП «Благоустрій» 

         4.4. Надавати допомогу щодо підтримки у належному стані соціальних 

закладів, впорядкування та озеленення населених пунктів, пам’яток історії, 

зон відпочинку, культури і туризму тощо. Для організації громадських робіт 

необхідно визначити обсяги робіт та об’єктів, на яких буде організовано 

громадські роботи та забезпечити, при необхідності, доставку безробітних до 

місця проведення робіт автотранспортом.      

Борщагівська сільська рада  

її виконавчі органи 

відповідний центр зайнятості 

КП «Благоустрій» 

          4.5. Виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, 

виправних робіт та суспільно-корисних робіт за видами, а саме: 

         -    благоустрій та прибирання вулиць, прибудинкових територій; 

         -    комплексне прибирання місць загального користування, будинків; 

         -   ліквідація сміттєзвалищ, снігових заметів тощо; 

         -   вантажно-розвантажувальні роботи; 

         -   косіння трави, обрізання кущів і дерев; 

         -   очищення підвалів житлових будинків від забруднення. 



 

Борщагівська сільська рада  

її виконавчі органи 

відповідний центр зайнятості 

5. РОБОТОДАВЦІ 

          5.1. Роботодавці: підприємства, установи та організації, що приймають 

участь у проведенні громадських робіт (за згодою їх керівників). 

          5.2. Комунальне підприємство КП «Благоустрій». 

         5.3. Інші підприємства та організації Борщагівської сільської ради (за 

згодою). 

 

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


