
ПРОЕКТ                                       

       

ПРОГРАМА 

з організації  та проведення  громадських  та інших робіт тимчасового 

характеру в Немішаївській територіальній громаді 

на 2021-2023 роки  

 

І. Загальні положення Програми 

Програма з організації громадських та інших робіт тимчасового 

характеру на 2021-2023 роки (далі Програма) є складовою частиною та 

механізмом реалізації Програми зайнятості населення Немішаївської селищної 

територіальної громади. 

               Програма розроблена відповідно до Закону України «Про зайнятість 

населення», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» та Порядку організації  громадських та 

інших робіт тимчасового характеру  від 20.03.2013 року  № 175. 

 

ІІ. Мета програми 

         Залучення максимально широкого кола зайнятого та незайнятого 

населення Немішаївської селищної територіальної громади до участі у 

виконанні  громадських та інших робіт тимчасового характеру, що дозволить 

шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних 

осіб та шукаючих роботу знизити напругу у їх середовищі і вирішувати  

проблеми  на території  селища Немішаєве, селища Клавдієво-Тарасове, селах 

Микуличі та Пороскотень в екологічному захисті навколишнього середовища,  

впорядкуванні територій населених пунктів, меморіальних поховань,  зон 

відпочинку, придорожніх смуг, ремонті об’єктів соціальної сфери, 

інформуванні населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з 

документацією, наданні допомоги учасникам АТО, кур`єрській доставці товарів 

першої необхідності людям похилого віку, виготовленні засобів 

індивідуального захисту від інфекційних захворювань та інше. 

         Значним залишається рівень реєстрації громадян, які не можуть на рівних 

конкурувати на ринку праці та потребують додаткового соціального захисту, 

тривалий час перебувають на обліку в Бородянській районній філії Київського 

обласного центру зайнятості  і отримують невелику за розміром допомогу по 

безробіттю. До Бородянської районної філії КОЦЗ також звертаються і особи, 

які зайняті трудовою діяльністю, і виявили бажання працювати у вільний від 

основної роботи час, учнівська та студентська молодь, що бажає працювати у 

вільний від навчання час, пенсіонери та особи з інвалідністю. Зазначені вище 



категорії людей мають значні матеріальні проблеми та проблеми з 

працевлаштуванням. 

         Тому, одним із важливих заходів підтримки людей у період вимушеного 

безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в  громадських та інших 

роботах тимчасового характеру – загальнодоступному виді тимчасової трудової 

діяльності громадян, що виконується на договірній основі.     

  Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в 

інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового 

стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та 

інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. 

Громадські роботи повинні мати суспільно корисну спрямованість, 

відповідати потребам Немішаївської селищної територіальної громади та 

сприяти соціальному, економічному та культурному розвитку. 

Таким чином,  громадські роботи можна розглядати як універсальний 

засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення та 

забезпечення тимчасової зайнятості громадян в період кризи, а також сприяють 

подальшому вирішенню невідкладних питань організаційно-правового та 

інформаційного забезпечення, матеріального, соціально-побутового, 

культурного обслуговування жителів селища Немішаєве, селища Клавдієво-

Тарасове, селах Микуличі та Пороскотень. 

 

ІІІ. Організація  громадських  та інших робіт тимчасового характеру  

 

  Виконавчий орган Немішаївської селищної територіальної громади та 

роботодавці незалежно від форми власності організовують  громадські  та інші 

роботи  тимчасового характеру за участю державної служби зайнятості. 

Пріоритетними видами громадських робіт є екологічний захист 

навколишнього середовища,  упорядження меморіалів, пам'ятників, братських 

могил та інших місць поховання загиблих  захисників  Вітчизни,  утримання у 

належному стані цвинтарів, кур`єрська доставка товарів першої необхідності 

людям похилого віку; виготовлення засобів індивідуального захисту від 

інфекційних захворювань. Перелік видів робіт (у розрізі галузей), які можуть 

застосовуватися для організації оплачуваних громадських робіт (додаток 1 до 

Програми). 

Громадські та інші роботи тимчасового характеру організовуються для:  

- осіб, які не мають роботи; 

- для безробітних громадян, які зареєстровані в Бородянській районній 

філії КОЦЗ; 



-  зайнятих трудовою діяльністю осіб, які виявили бажання працювати у 

вільний від основної роботи час; 

- працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок 

вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством 

тривалості робочого часу; 

- учнівської та студентської молоді, яка виявила бажання працювати у 

вільний від навчання час; 

 - пенсіонерів та  осіб з інвалідністю. 

Громадські та інші  роботи  тимчасового характеру організовуються 

роботодавцями незалежно від форми власності на договірній основі. 

Направлення Бородянською районною філією КОЦЗ громадян на  

громадські та інші  роботи тимчасового характеру здійснюється на підставі 

укладених договорів. 

З особами, зайнятими на  громадських  та інших роботах тимчасового 

характеру, роботодавці відповідно до законодавства про працю укладають у 

письмовій формі строкові трудові договори. 

Участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру є 

добровільною. Направлення осіб на  громадські роботи можливе тільки за їх 

згодою. 

Особи, зареєстровані як безробітні, залучаються до  громадських  та інших 

робіт тимчасового характеру на строк, що сумарно не перевищує 180 

календарних днів у межах календарного року. 

Громадські та інші роботи тимчасового характеру проводяться виключно 

на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях. 

 

                                   ІV. Фінансування Програми 

 

Програмою передбачається фінансування  громадських робіт яке може 

проводитися за рахунок: 

- коштів підприємств, організацій та установ, фізичних осіб-підприємців, 

які наймають робочу силу; 

- коштів Немішаївської селищної територіальної громади; 

- коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття (в частині організації таких 

робіт для безробітних); 

- інших джерел відповідно до законодавства. 

            На осіб, зайнятих на  громадських роботах, поширюються державні 

соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю, про зайнятість 



населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, іншими 

нормативно-правовими актами. 

Період участі в  громадських та інших роботах тимчасового характеру для 

осіб, зареєстрованих як такі, що шукають роботу, та безробітні, включається до 

страхового стажу для наступних страхових випадків. 

За безробітними особами у період участі в  громадських та інших 

роботах тимчасового характеру зберігається виплата допомоги по безробіттю у 

розмірах і в строки, встановлені законодавством. 

Перелік видів громадських робіт, які мають суспільно-корисну 

спрямованість, відповідають потребам громадян Немішаївської селищної 

територіальної громади, сприяють їх соціальному розвитку, до яких 

залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину 

заробітної плати і які можуть фінансуватися за рахунок коштів Немішаївської 

селищної територіальної громади та/або коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття, 

визначений у пункті 4 розділу V Програми. 

 

V. Заходи щодо виконання Програми 

 

1. Виходячи із стану ринку праці та економічного стану Немішаївської 

селищної територіальної громади визначити підприємства, організації та 

установи комунальної власності, де можливо організувати проведення 

громадських та інших робіт тимчасового характеру.                                                                       

                                                            

Немішаївська  селищна рада,  провідні 

роботодавці.  

                                                        

2. Створити банк даних з осіб, які бажають взяти участь в  громадських та 

інших  роботах тимчасового характеру, а саме: 

-  з осіб, які не мають роботи та безробітних громадян, які зареєстровані в 

Бородянській районній філії КОЦЗ; 

- з працівників, які втратили частину заробітної плати  внаслідок 

вимушеного скорочення до 50 відсотків  передбаченої законодавством 

тривалості робочого часу; 

- з осіб зайнятих трудовою діяльністю, які виявили бажання працювати у 

вільний від роботи час; 

- з учнівської та студентської молоді, яка виявила бажання працювати у 

вільний від навчання час; 

-  з пенсіонерів; 



-  осіб з інвалідністю. 

                                                     

Бородянська районна філія КОЦЗ; 

Відділ освіти та фінансовий відділ 

Немішаївської селищної ради;                                                                             

Фахівці з питань соціального захисту, культури, 

молоді та спорту, служба у справах дітей                                                            

 

 

3.   Провести роботу по залученню до  громадських та інших робіт тимчасового 

характеру дітей-сиріт, які знаходяться на обліку служби  у справах дітей, а 

також молоді, яка відноситься до квотної категорії. 

                                                           

Відділ освіти Немішаївської селищної ради; 

Служба у справах дітей; 

Фахівці з питань соціального захисту, 

культури, молоді та спорту;  

Бородянський районна філія КОЦЗ 

                                                                

4. Організувати укладання договорів між роботодавцями та Бородянською 

районною філією КОЦЗ на громадські роботи суспільно-корисного 

спрямування за напрямками, що можуть фінансуватися за рахунок коштів 

Немішаївської селищної територіальної громади та/або коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. 

                                                     

Бородянська районна філія КОЦЗ,                                                              

Немішаївська селищна рада; 

Підприємства, установи, організації, фізичні 

особи-підприємці 

 

4.1. -  екологічний захист навколишнього середовища , кладовищ, зон 

відпочинку. Впорядкування доріг, мостів, лісосмуг та придорожніх смуг. 

                                                      

Немішаївська селищна рада , 

Бородянська районна філія КОЦЗ;  

Житлово-комунальне підприємство 

"Немішаєве" 

  



4.2. -  догляд за особами похилого віку та  осіб з інвалідністю, а також догляд за 

хворими в закладах охорони здоров’я, забезпечення соціального захисту 

населення громадян похилого віку, інвалідів війни та праці і інших категорій 

громадян, що потребують допомоги з боку держави, супровід інвалідів по зору. 

                                                    

Немішаївська селищна рада , Немішаївська 

АЗПСМ; 

Фахівці з питань соціального захисту; 

Бородянська районна філія КОЦЗ.  

 

 

4.3. - підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів 

соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, 

спортивних майданчиків, стадіонів, закладів культури та охорони здоров’я) 

                                                              

Немішаївська селищна рада; 

Відділ освіти та фінансовий відділ 

Немішаївської селищної ради; фахівці                                                                                         

з питань соціального захисту, культури, 

молоді та спорту; 

Бородянська районна філія КОЦЗ.  

  

 4.4.- робота в архівах з технічною документацією. 

                                                          

Немішаївська селищна рада; 

Бородянська районна філія КОЦЗ.  

 

 

4.5.- впорядкування місць меморіального поховання. 

                                                             

Немішаївська селищна рада; 

Бородянська районна філія КОЦЗ; 

Житлово-комунальне підприємство 

"Немішаєве" 

 

4.6. -  впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації   

      наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої   

      влади. 

                                                         



Немішаївська селищна рада; 

Бородянська районна філія КОЦЗ 

 

4.7. - проведення роботи з відновлення пам’яток архітектури, історії та 

культури.  

                                                         

Немішаївська селищна рада; 

Фахівці  з питань культури, молоді та 

спорту; 

 Бородянська районна філія КОЦЗ; 

Житлово-комунальне підприємство 

"Немішаєве" 

 

5. Для організації таких  громадських та інших робіт тимчасового характеру 

необхідно здійснити слідуючі заходи: 

- Визначити обсяги, строки та період проведення  громадських робіт: 

 а) за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття по роках;  

 б) за рахунок коштів Немішаївської селищної територіальної громади; 

 в) за рахунок коштів роботодавців.  

                                                      

 

Немішаївська селищна рада; 

Фінансовий відділ Немішаївської селищної 

ради; 

Бородянська районна філія КОЦЗ, 

Підприємства, організації, установи та  

фізичні особи-підприємці з правом   

найняття робочої сили. 

 

-  забезпечити, при необхідності, перевезення громадян, які братимуть 

участь в оплачуваних громадських роботах, до місця проведення робіт 

автотранспортом; 

                                                       

Немішаївська селищна рада;    

Автотранспортні підприємства;                                                        

Бородянська районна філія КОЦЗ. 



 

- для проведення заходів по озелененню територій забезпечити безробітних 

посадковим матеріалом, спецодягом та необхідним інвентарем; 

                                                        

Немішаївська селищна рада;    

Житлово-комунальне підприємство 

"Немішаєве" 

 

- для робіт по відновленню історичних і культурних пам’яток, при    

необхідності, провести навчальні семінари з безробітними особами.                                                                                   

                                                        

Бородянська районна філія КОЦЗ; 

Немішаївська селищна рада  

                                                              

6. Забезпечити залучення до громадських та інших робіт тимчасового 

характеру студентської та учнівської молоді під час канікул, що буде 

сприяти формуванню професійних інтересів, трудовому вихованню та 

профілактиці правопорушень серед молоді. 

                                                                                                                              

Бородянська районна філія КОЦЗ, 

Немішаївська селищна рада; 

Служба у справах дітей.   

 

 

7. Забезпечити своєчасність виплати заробітної плати учасникам  

громадських та інших робіт тимчасового характеру  

                                                       

Немішаївська селищна рада ,     

Бородянська районна філія КОЦЗ, 

Керівники підприємств, установ, 

організацій. 

 

8. Голові Немішаївської селищної територіальної громади,  а  також керівникам 

підприємств, установ, організацій, на базі яких будуть проводитися громадські 

та інші  роботи тимчасового характеру, призначити відповідальних осіб за 

організацію цих робіт для ведення необхідної документації та своєчасного 

обміну інформацією з Бородянською районною. філією КОЦЗ. 

                                                           

 



Немішаївська селищна рада; 

Керівники підприємств, установ, 

організацій та фізичні особи-підприємці з 

правом найняття робочої сили; 

Бородянська районна філія КОЦЗ. 

 

9. Організувати висвітлення позитивного досвіду щодо організації  

громадських та інших робіт тимчасового характеру в засобах масової 

інформації. 

                                                         

Немішаївська селищна рада;   

Бородянська районна філія КОЦЗ;  

ЗМІ 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Немішаївської селищної  ради                              П.Перевозник                


