
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

від  23.12.2021  № 292 

        с. Руська Поляна 

 

Про схвалення Програми 

організації та фінансування  

у 2022 році громадських робіт 

 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та керуючись статтею 31 Закону України «Про зайнятість населення» 

від 05.07.2012, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної 

громади пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

Програму організації та фінансування громадських робіт для населення на             

2022 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова      Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 23.12.2021 № 292  

 

Програма організації та фінансування у 2022 році громадських робіт 

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

Протягом 2020 року скористались послугами підрозділу Черкаської обласної 

служби зайнятості у Черкаському районі 3316 особи з числа незайнятого 

населення, протягом дев’яти місяців 2021 року - 1202 з числа незайнятого 

населення. 

З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та 

зняття напруги серед зазначених верств населення підрозділами Черкаської 

обласної служби зайнятості у Черкаському районі проводилося залучення їх до 

громадських робіт. 

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного 

безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах - 

найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих 

завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із 

значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують 

кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання 

додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які 

шукають роботу. 

Протягом 2020 року в громадських роботах взяли участь 49 осіб з числа 

незайнятого населення, протягом дев’яти місяців 2021 року - 19 осіб з числа 

незайнятого населення. Оплата праці здійснювалась за кошти Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття (далі - Фонд) та/або кошти місцевих бюджетів. 

Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 

5067-VI, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації 

громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або 

коштів Фонду у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних. 

Крім того, у 2021 році, з метою реалізації права на працю до таких робіт 

залучається зайняте населення, а саме учні та студенти у вільний від навчання 

час, пенсіонери, працюючі громадяни у вільний від роботи час, інші категорії 

зайнятого населення. 

2. Мета та завдання Програми 

Метою Програми є залучення широкого кола жителів с. Руська Поляна,               

с. Геронимівка, с. Дубіївка до участі в громадських роботах, що дозволить 

шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити 

соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з 

благоустроєм села, ремонтом об’єктів соціальної сфери, утримання у 

належному стані цвинтарів тощо. 

 



Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу; 

- соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на 

рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального 

захисту; 

- забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення; 

3. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки 

виконання Програми 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення с. Руська 

Поляна, с. Геронимівка, с. Дубіївка, на які спрямована Програма, відповідно до 

Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в 

громадських роботах - найпростіших роботах, що потребують знань для 

використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних 

інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих 

роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються 

з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової 

зайнятості осіб. 

Строк виконання Програми - 2022 рік. 

4. Перелік видів громадських робіт 

1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, територій навколо них, історико- 

культурних заповідників, братських могил та інших місць поховання 

загиблих захисників Вітчизни. 

2. Утримання у належному стані цвинтарів. 

3. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів (зокрема, 

територій дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, 

спортивних майданчиків, стадіонів, зон відпочинку та туризму, закладів 

культури, охорони здоров’я), прибирання снігу. 

4. Упорядкування придорожніх смуг. 

5. Ремонт та будівництво дошкільних навчальних закладів та 

загальноосвітніх шкіл, лікарень, закладів культури, будинків для осіб 

похилого віку та інвалідів. 

6. Підсобні роботи на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб 

з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням органів 

місцевого самоврядування. 

7. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів місцевого 

самоврядування. 

8. Роботи в архівах з документацією: підшивання справ, нумерація аркушів 

у справах, каталогізація, формування документів у справу, складання 

внутрішніх описів до справ фондів і наглядових справ. 

9. Інформування населення стосовно порядку отримання житлових 

субсидій, технічної підготовки документації, кур'єрської доставки 

документів та запитів. 



10. Інформування населення щодо запобігання порушень громадського 

порядку. 

11. Допоміжні роботи у домоволодіннях осіб з інвалідністю або одиноких 

непрацездатних громадян. 

12. Надання соціальної допомоги учасникам Антитерористичної операції на 

сході України, Операції об’єднаних сил та їх сім’ям. 

13. Супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору. 

14. Роботи з екологічного захисту навколишнього середовища (зокрема 

санітарне очищення території населеного пункту). 

15. Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку; 

16. Виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних 

захворювань. 

5. Джерела фінансування Програми 

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти місцевого 

бюджету, виходячи з його фінансових можливостей . 

Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету 

визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням 

пропозицій підрозділу Черкаської обласної служби зайнятості у Черкаському 

районі. Також до фінансування Програми залучаються кошти: 

- Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття; 

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

6. Контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за ходом виконання Програми покладається на Руськополянську 

територіальну громаду, яка повинна забезпечити виконання затверджених 

заходів та інформувати про виконання заходів підрозділ Черкаської обласної 

служби зайнятості у Черкаському районі . 

7. Очікуваний кінцевий результат Програми 

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме 

вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм села, ремонтом об’єктів 

соціальної сфери, утримання у належному стані цвинтарів. 

Результативні показники, що характеризують виконання Програми: 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

2022 рік 

1 

Кількість 

безробітних, які 

проживають на 

території 

Руськополянської 

територіальної громади 

та будуть перебувати на 

обліку в підрозділі 

осіб 

підрозділ 

Черкаської 

обласної служби 

зайнятості у 

Черкаському 

районі. 

80 



 
 

Черкаської обласної 

служби зайнятості у 

Черкаському районі. 

   

2 

Кількість 

безробітних, які 

проживають на 

території 

Руськополянської 

територіальної громади 

та будуть перебувати на 

обліку в підрозділі 

Черкаської обласної 

служби зайнятості у 

Черкаському районі та 

будуть залучені до 

громадських робіт 

осіб 

підрозділ 

Черкаської 

обласної служби 

зайнятості у 

Черкаському 

районі. 

8 

3 

Питома вага 

безробітних-учасників 

громадських робіт у 

загальній кількості 

безробітних, які будуть 

перебувати на обліку в 

підрозділі Черкаської 

обласної служби 

зайнятості у 

Черкаському районі. 

(гр.2/гр.1) 

% 

підрозділ 

Черкаської 

обласної служби 

зайнятості у 

Черкаському 

районі. 

10 

4 

Кількість осіб з числа 

зайнятого населення, 

які проживають на 

території 

Руськополянської 

територіальної громади 

та будуть залучені до 

громадських робіт 

осіб 

Руськополянська 

сільська рада 3  
(кількість) 

підрозділ 

Черкаської 

обласної служби 

зайнятості у 

Черкаському 

районі. 

 ----  

 

На виконання зазначеної Програми в бюджеті Руськополянської 

територіальної громади на 2022 рік заплановано _____________грн. 

Секретар виконавчого комітету Надія ШПАК 


