
 
                                         ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2-а СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ   
            

Від 22 грудня 2017 року                                                                                       № 40 

                                                                 

Про затвердження Програми організації  

оплачуваних громадських робіт  

в м. Гребінка на 2018 рік 

 

 Керуючись 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», «Порядку організації 

громадських та інших робіт тимчасового характеру», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175, та враховуючи 

необхідність тимчасової зайнятості працездатного населення міста, 

Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Програму організації оплачуваних громадських робіт в м. 

Гребінка на 2018 рік (далі Програма) (додається). 

2. Передбачити фінансування Програми на 2018 рік у сумі 470000 

(чотириста сімдесят тисяч) гривень. 

         3.  Контроль за виконанням заходів програми покласти на постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.). 

 

 

 

   Міський голова                                       В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

                                                                                 

                                                                                                 Додаток до рішення 2-ї сесії              

                                                                                                 Гребінківської міської ради         

                                                                                                7-го скликання  від 22.12.2017 № 40  

                                                                                                  

                                                       

 

 

 

 

 

                                                 ПРОГРАМА  
                    організації громадських оплачуваних робіт  

                                          у м. Гребінка на 2018 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                      

                                        

 

                                                     м. Гребінка  
 

 

 

 



 

 

 

П А С П О Р Т 

                Програми організації громадських оплачуваних  

                                      робіт  у м. Гребінка на 2018 рік 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми  

Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

2. Законодавство, яке 

регламентує розроблення 

програми 

Відповідно до Законів України " Про 

місцеве самоврядування в Україні ", 

«Про зайнятість населення » 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

4. Виконавець програми  Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради; Гребінківська районна 

філія Полтавського обласного центру  

зайнятості  

5. Термін реалізації програми 2018 рік 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

 470 тис. грн. 

6.1. коштів бюджету 

Гребінківської ОТГ 

 470 тис. грн. 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мета та основні заходи Програми. 
 

1. 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.  

До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на 

добровільних засадах залучаються безробітні та інші категорії осіб відповідно 

до п. 1 ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення». 

           2. Громадські роботи організувати на підприємствах, засновниками яких 

є Гребінківська міська рада.   

Перелік 

підприємств, на яких будуть створені тимчасові робочі місця для 

організації громадських робіт для безробітних 

 

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, організації Кількість тимчасових 

робочих місць 

1. Гребінківський комбінат комунальних 

підприємств 

300 

2. Спортивний комплекс міста Гребінка 85 

 

3. Передбачити у 2018 році субвенцію управлінню праці і соціального 

захисту населення райдержадміністрації для організації роботи щодо 

інформування населення міста стосовно порядку отримання  житлових 

субсидій, компенсацій та технічній підготовці документації з кур’єрською 

доставкою документів та запитів.   
                                                                                                                                                                                                                  

          4. Встановити види оплачуваних громадських робіт: 
 

- Прибирання виробничих цехів, приміщень, вантажно- 

розвантажувальні та складально-пакувальні роботи; виготовлення та ремонт 

тари, всі види допоміжних робіт.  

- Роботи на будівництві, проведення ремонту та реконструкції, в тому 

числі на об’єктах комунальної форми власності у сфері спортивної, 

транспортної, медичної, туристичної і телекомунікаційної інфраструктури, 

благоустрій територій після закінчення будівельних та ремонтних робіт, 

прибирання будівельного сміття та інші види підсобних робіт.  

- Будівництво та ремонт шляхів, інші види дорожніх робіт, 

впорядкування придорожніх смуг, посадка та догляд насаджень вздовж шляхів. 

- Прибирання ринкових площ та прилеглих до об’єктів торгівлі 

територій.  

- Впорядкування та благоустрій території міста Гребінка, зон 

відпочинку і туризму, паркових зон, територій, прилеглих до пам’ятників 

культури, архітектури та цвинтарів; впорядкування територій міста Гребінка з 



метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів 

виконавчої влади; підсобні роботи при ремонті приватних житлових будинків 

одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за 

рішеннями органів місцевого самоврядування; очищення та впорядкування 

берегів річок і водоймищ; збір, сортування, транспортування сміття та 

вторинної сировини; ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів; робота з 

документами; інші види робіт.  

- Всі види робіт, пов’язаних з утриманням та обслуговуванням 

приміщень та спортивних площадок спортивного комплексу міста Гребінка.  

     - Роботи щодо інформування населення стосовно порядку отримання 

житлових субсидій, компенсацій та технічній підготовці документації з 

кур’єрською доставкою документів та запитів. 
  

 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів Програми . 

 

1. 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 за рахунок коштів місцевих 

бюджетів та/або Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття. Передбачити фінансування 

громадських оплачуваних робіт у сумі 470000 (чотириста сімдесят тисяч) 

гривень на 2018 рік. 

          2.     Дозволити міському голові розпорядженням вносити зміни у межах 

фінансування заходів Програми. 

 

 

         Міський голова                                                             В. Колісніченко 

 
 


