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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
тридцять третя  сесія

РІШЕННЯ 
    
14.03.2014

№  6

 
Про затвердження Програми 
організації  громадських робіт  
у Чернігівському районі на 2014 рік


Відповідно до п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VІ, «Порядку організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру», затвердженого постановою Кабінету міністрів України 20.03.2013 року № 175, з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення та сприяння соціальному розвитку району, Чернігівська районна рада  Запорізької області  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму організації громадських робіт у  Чернігівському районі на 2014 рік (далі Програма).

2.  Фінансування громадських робіт проводити пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах асигнувань, затверджених в місцевих бюджетах на ці цілі, в зв’язку з чим передбачити у місцевих бюджетах на 2014 рік видатки на організацію громадських робіт на загальну суму 88,0 тис. гривень.  
 
3. Затвердити перелік видів громадських робіт, які є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади (додаток 1).

4. Затвердити перелік сільських та селищної  рад, комунальних підприємств, організацій та установ, на яких передбачається організація громадських робіт на пропорційній основі (додаток  2).
5. Чернігівській районній державній адміністрації, виконавчим комітетам  сільських та селищної рад, Чернігівському районному центру зайнятості забезпечити організацію виконання Програми в повному обсязі у визначені терміни. Чернігівському районному центру зайнятості про хід її виконання інформувати районну раду у липні та грудні 2014 року.

6.  Рекомендувати взяти активну участь в організації громадських робіт  роботодавцям  району. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян.


Голова ради
О.П.Романчук





























ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
14.03.2014             № 6

ПРОГРАМА
ОРГАНІЗАЦІЇ  ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ
 У  ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РАЙОНІ
на 2014  рік


І. Загальні положення

         Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VІ, «Порядку організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру», затвердженого постановою Кабінету міністрів України 20.03.2013 року № 175 місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в інтересах територіальної громади організовуються громадські роботи. Ці 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.
        Відповідно до вищезазначеного Закону 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 пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Отже, організація цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови участі в їх фінансуванні коштів місцевих бюджетів. 
        У зв’язку з цим,  є необхідність в прийнятті районної Програми організації  громадських робіт, в якій затвердити види громадських робіт, перелік органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на яких проведення оплачуваних громадських робіт буде фінансуватися пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

ІІ. Нормативно-правове забезпечення  програми

З метою реалізації у 2014 році норм Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт необхідно дотримуватися вимог нормативно - правових документів, а саме:
-    статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року    № 5067-VІ.
	«Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175.

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Районної програми зайнятості на період до 2017 року у розділі щодо участі населення в громадських  роботах.
Договору про спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт між Чернігівським районним центром зайнятості та вказаними у додатку 2 до рішення районної ради підприємствами, установами та організаціями. 

ІІІ. Управління проектом

           Чернігівська районна державна адміністрація, виконавчі комітети  селищної та сільських рад на виконання Закону України «Про зайнятість населення» передбачають у місцевих бюджетах видатки на організацію громадських робіт на пропорційній основі у загальній сумі 88,0 тис. гривень, що становить 50 % від загальної суми фінансування громадських робіт на 2014 рік.
	організують проведення громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

забезпечують  контроль за виконанням Програми організації громадських робіт.

Чернігівський  районний  центр зайнятості організує:
	укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями про організацію та проведення  громадських робіт;

підбір та направлення безробітних громадян на громадські роботи;
інформування безробітних, які дали згоду на участь в громадських роботах, про умови, режим роботи, оплату праці та соціальні гарантії на підприємстві, в організації, установі;
при фінансуванні громадських робіт здійснює компенсацію витрат роботодавців  на створення тимчасових робочих місць для організації громадських робіт пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з поданими розрахунками (кошторисом) в частині оплати праці безробітних (транспортних послуг).

Виконавчі комітети  сільських та селищної рад, комунальні підприємства, та підприємства, установи і організації згідно даного переліку: 
	створюють тимчасові робочі місця для організації громадських робіт;

укладають договори з Чернігівським районним центром зайнятості про організацію та проведення  громадських робіт;
надають перелік видів та обсягів громадських робіт;
укладають з безробітними громадянами трудові договори на участь в громадських роботах;
оформлюють  звітну документацію на оплату праці безробітних, зайнятих на громадських роботах, транспортні послуги (за наявності).

ІV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення програми
       
        Фінансування громадських робіт проводиться пропорційно рівними частинами за рахунок коштів районного , місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з кошторисом витрат на оплату праці безробітних. 

	Очікувані  результати


Залучення до громадських робіт, які є видом суспільно  корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних, зареєстрованих в Чернігівському  районному центрі зайнятості  в кількості 80 осіб для проведення  робіт з благоустрою та озеленення територій населених пунктів, кладовищ,  придорожніх смуг, підсобних та ремонтних робіт при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я), догляду за особами похилого віку та інвалідами, впорядкуванню територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади, впорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний статус, підсобних робіт з відновлення заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури, підсобних робіт в сільській місцевості на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування, допоміжних робіт у сфері соціального захисту населення, інформування населення стосовно порядку отримання житлових           субсидій. 







Додаток 1
до рішення районної ради
14.03.2014             № 6

Перелік видів  громадських робіт
 
          1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, кладовищ,  придорожніх смуг.
	2. Підсобні та ремонтні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я)
	3. Догляд за особами похилого віку та інвалідами.
	4. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади.
	5. Впорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний статус.
	6. Підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури.
	7. Підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування.
	8. Допоміжні роботи у сфері соціального захисту населення.
	9. Інформування населення стосовно порядку отримання житлових           субсидій. 
          

        

















Додаток 2
до рішення районної ради
14.03.2014             № 6

Перелік  підприємств, на яких планується проведення 
  громадських  робіт за рахунок пропорційного фінансування:

	Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області.

Новоказанкуватська сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
Стульневська сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
Новомихайлівська сільська рада Чернігівського району Запорізької області
Богданівська сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
Широкоярська сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
Просторівська сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
Панфілівська сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
Верхньотокмацька сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
Обіточненська сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
Владівська сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
Новополтавська сільська рада Чернігівського району Запорізької області.
13. Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації.
14. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської районної ради.
15. Комунальна установа «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Запорізької області.
16. Філія «Чернігівський райавтодор» дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор».
      








