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Про затвердження Програми  щодо організації
 громадських та інших робіт тимчасового
 характеру  у м. Біла Церква на 2018 рік 

Розглянувши  подання  міського голови Дикого Г.А.  „Про затвердження Програми 
щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Біла Церква на 
2018 рік” та відповідно до законів України „Про зайнятість населення”,  ст. 26 Закону 
України „Про місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Порядку організації  громадських  та 
інших робіт тимчасового характеру,   затвердженого   постановою  Кабінету Міністрів 
України від 20 березня 2013 року  № 175, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму  щодо організації громадських та інших робіт тимчасового 
характеру у м. Біла Церква на 2018 рік  (надалі Програма) згідно з додатком 1. 

2.  Затвердити перелік видів робіт та роботодавців,  які будуть  приймати участь у 
проведенні  громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Біла  Церква в 2018 
році згідно з додатком 2.

3.  Управлінням,  відділам  та  іншим  структурним  підрозділам   міської  ради  та 
виконавчого комітету  забезпечити виконання заходів даної Програми. 

4.  Міському  фінансовому  управлінню  Білоцерківської  міської  ради  забезпечити 
фінансування  заходів даної Програми в межах коштів, передбачених на ці цілі бюджетом 
міста на 2018 рік.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                              Г.А.Дикий   



            Додаток 1
до рішення міської ради  
від „___” _______ 2017 р. 
№___________________

ПРОГРАМА
щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру 

у м. Біла Церква на 2018 рік
Загальні положення 

 Програма щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. 
Біла Церква на 2018 рік   (надалі – Програма) розроблена відповідно до законів України 
“Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок  безробіття”  та  Порядку  організації  громадських  та  інших  робіт  тимчасового 
характеру,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  20 березня 2013 
року  №  175,  та  з  метою  вирішення  питань  тимчасової  зайнятості  населення  м.  Біла 
Церква, зменшення масштабів безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян, які 
тимчасово втратили роботу. 

1. Мета Програми

Мета  Програми  –  подальше  вирішення  невідкладних  питань  організаційно-
правового  та  інформаційного  забезпечення,  матеріального,  соціально-побутового, 
культурного обслуговування жителів міста Біла Церква.

Таким чином, громадські та інші роботи тимчасового характеру можна розглядати 
як універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення та 
забезпечення тимчасової зайнятості громадян.

2. Фінансування Програми

Фінансування  Програми  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру 
проводиться   за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету,  Фонду  загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття,  роботодавців,  для 
яких зазначені роботи виконуються, та інших джерел фінансування відповідно до чинного 
законодавства України.

3. Заходи щодо виконання Програми

3.1.  Створити  банк  даних  безробітних,  які  виявили  бажання  брати  участь  в 
громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Виконавець: Білоцерківський 
міськрайонний центр зайнятості. 

3.2. Створити банк даних з числа учнівської та студентської молоді, яка виявила 
бажання взяти участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру у вільний 
від занять час. 

Виконавці: Білоцерківський 
міськрайонний центр зайнятості, відділ у 
справах сім’ї та молоді Білоцерківської 
міської ради.

 3.3. Укласти договори між роботодавцями, виконавчим комітетом Білоцерківської 
міської  ради  та  центром  зайнятості  про  організацію  громадських  та  інших  робіт 
тимчасового характеру.



Виконавці:  Білоцерківський 
міськрайонний  центр  зайнятості, 
Виконавчий  комітет  Білоцерківської 
міської  ради,  підприємства,  організації, 
установи,  які  організовують  громадські 
роботи.

3.4. Для  проведення  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру, 
направлених на посилення соціального захисту громадян, необхідно:

3.4.1. Залучати  безробітних  до  роботи  по  забезпеченню  дотримання  спрощеної 
процедури  надання  житлово-комунальних  субсидій  та  визначити  обсяги  робіт  з 
забезпечення дотримання спрощеної процедури надання житлово-комунальних субсидій.

Виконавці: Білоцерківський 
міськрайонний центр зайнятості, 
управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської ради.

3.5.  Залучати  безробітних  до  роботи  з  надання  допомоги  щодо  підтримки  у 
належному стані  соціальних закладів,  впорядкування та  озеленення  населених пунктів, 
пам’яток історії  та культури,  зон відпочинку і  туризму тощо; наданню допомоги щодо 
підтримки у належному санітарному стані водоохоронних зон водних об’єктів міста.

Виконавці: департамент житлово-
комунального господарства 
Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківський міськрайонний центр 
зайнятості.

          3.6.  Для проведення заходів  з  озеленення  територій забезпечити  безробітних 
посадковим матеріалом, спецодягом та необхідним інвентарем.

Виконавці: департамент житлово-
комунального господарства 
Білоцерківської міської ради, 
Білоцерківський міськрайонний центр 
зайнятості.

3.7. Забезпечити залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру 
студентської та учнівської молоді у вільний від занять час, що буде сприяти формуванню 
професійних  інтересів,  трудовому  вихованню  та  профілактиці  правопорушень  серед 
молоді.

Виконавці: Білоцерківський 
міськрайонний центр зайнятості,  відділ 
у справах сім’ї та молоді Білоцерківської 
міської ради.     

3.8. Організувати висвітлення позитивного досвіду щодо організації  громадських 
та інших робіт тимчасового характеру в засобах масової інформації.

Виконавці:  Білоцерківський 
міськрайонний центр зайнятості.

3.9.  Забезпечити  своєчасність  перерахування  коштів  на  спеціальний  рахунок 
роботодавця у банку для перерахування коштів на фінансування громадських робіт.

Виконавці:  Білоцерківський 
міськрайонний центр зайнятості, Міське 
фінансове  управління  Білоцерківської 
міської  ради,  Виконавчий  комітет 
Білоцерківської  міської  ради, 
підприємства,  організації,  установи,  які 
організовують громадські роботи.



3.10.  Згідно  з  Програмою  кошти  з  Фонду  та  міського  бюджету,  передбачені  на 
організацію та проведення громадських робіт, будуть використані для:

- оплати основної та додаткової заробітної плати;
- сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності безробітних осіб, зайнятих 

на громадських роботах.
           

Міський голова                                                                                                    Г.А.Дикий

              

Додаток 2 
до рішення міської ради  
від „___” _______ 2017 р. 
№___________________

Перелік 
видів робіт та роботодавців, які будуть приймати участь у проведенні громадських та 

інших робіт тимчасового характеру у м. Біла Церква в 2018  році (при потребі) 
№ 
п/п

Назва роботодавця Вид  робіт

1 Комунальне підприємство 
Білоцерківської міської ради 
«Житлово-експлуатаційна контора №1»

Благоустрій  прибудинкових  територій, 
технічна  обробка  та  кур’єрська  доставка 
службової документації

2 Комунальне підприємство 
Білоцерківської міської ради 
«Житлово-експлуатаційна контора №6»

Благоустрій  прибудинкових  територій, 
технічна  обробка  та  кур’єрська  доставка 
службової документації

3 Комунальне підприємство 
Білоцерківської міської ради 
«Житлово-експлуатаційна контора №7»

Благоустрій  прибудинкових  територій, 
технічна  обробка  та  кур’єрська  доставка 
службової документації

4. Департамент житлово-комунального 
господарства Білоцерківської міської 
ради

Благоустрій  прибудинкових  територій, 
технічна  обробка  та  кур’єрська  доставка 
службової документації

5. Комунальне підприємство 
Білоцерківської міської ради 
«Тролейбусне управління»

Благоустрій території та підсобні роботи

6. Комунальне підприємство 
Білоцерківської міської ради 
«Спецкомбінат з надання ритуальних 
послуг»

Прибирання  території  кладовища,  берегу 
річки Рось

7 . Управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської ради

Технічна  обробка  та  кур’єрська  доставка 
службової  документації,  інформування 
населення  про  порядок  отримання 
житлових  субсидій,   робота  з 
документацією.  Надання  допомоги 
учасникам  АТО  та  сім’ям  загиблих 
учасників АТО.



8. Білоцерківське учбово-виробниче 
підприємство Українського товариства 
сліпих

Супровід інвалідів  по зору

9. Білоцерківське об’єднане управління 
Пенсійного фонду України Київської 
області

Технічна  обробка  та  кур’єрська  доставка 
службової документації

10. ПрАТ «КАТП-1028» Благоустрій території та підсобні роботи
11. Державний дендрологічний парк 

«Олександрія» НАН України
Благоустрій території та підсобні роботи

12. ТОВ «Білоцерківське шляхово-
експлуатаційне управління»

Благоустрій території та підсобні роботи

13. ТОВ «Білоцерківське зелене 
господарство»

Благоустрій території та підсобні роботи

14. Білоцерківський об’єднаний міський 
військовий комісаріат

Технічна обробка та робота з документами

Міський голова                                                                                      Г.А.Дикий
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