
БРОВАРСЬКА М ІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про затвердження Програми організаціі 
оплачуваних громадських робіт у м. Бровари 

на 2010-2011 роки 

/7 

Розглянувши проект Про~ами оплачуваних громадських робіт у 
м. Бр?вари на 2010-2011 роки (далІ Програма), з метою здійснеННJI комплексу 
захОД1В щодо забезпечеНIDI тимчасової зaйIOrrості населеНIDI (передусім осіб, 
зареєстрованих як безробітні) шляхом направлення іх на суспільно необхідні 
громадські роботи, відповідно до ст. 23 п: 1 Закону України "Про зайнятість 
населеНЮl", керуючись п.22 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні", <dIоложення про порядок організаціі та 
npоведеНWI оплачуваних громадських робіт», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 Н!! 839, постанови правління Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування Украіни на 
випадок безробітrя від 16.10.2008 Н!! 69, враховуючи пропозиції постійних 
комісій з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін та комісії з питань соціального захисту населення, охорони 

здоров' я та довкілля Броварська l\fіська рада . 

вИРІШИЛА: 

пnаUVRанИХ громадських робіт у М. Бровари на 1. Затвердити Програму о . "'/-
2010-2011 роки (~~дaЄТЬCJl). інфо мувати міську раду щорічно до IS 

2. ВиконавЦЯМ данО1 Програми . Р 
вітнИМ пеРІОДОМ. .. . 

числа наступНОГО за з ішенНЯ покласти на поcnйну КОМІСІЮ з 
з. Контроль за виконанНЯМ цього ~eHНJI та охорони здоров'Я та довкілля. 

питань соціальноГО захисТУ нас 

І.В. Сапожко 
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ПОДАШІЯ: 
• 

Директор Броварського базового 
міськрайцентру зайнятості 

-J~tllttL{1 v, 
./' Г.МЛamнюк 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 

Начальник фінансового управління 

Начальник управління економіки CtfJ~ т.г. Поліщук 
11 ~ 

Начальник юридичного відділу ccзz І'г. Лавер 

Голова комісіі з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, 

фінансів та цін 

Голова комісії з питань соціального 
захисту населення, охорони здоров'я 
та довкілля -;' . '; , 
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Н.І.Гнатюк 

А.В.Булка 

В.В.Багнюк 
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CxввneHo 
РішеВIDI виконкому 

Затверджено 
РjшеlПlJl Броварської міської 
ради 

від ____ Н! ---- від ар,;. (9' Н!! 1'{IJ5-"~&Д-

ІІРОГРАМА 
з орган" """ lЗаЦl1 опnачуваних громадеькпх робіт 

на 2010-2011 POКlI у місті Бровари 

І.3агвnьвіпоnожеВНR 
Програма з о " ... рганІЗацl1 ОІШачуваних громадських робіт на 2010-2011 

роки є СКJIад~во.ю частиною та механізмом реалізації Програми З8ЙRJlТості 
населення у МІСТІ Бровари на 2010-2011 роки. 

~poгpaмa розроблена відповідно до положень Законів Украіни "Про 
зaiнJJтiсть населеННJI", "Про загальнооБОВ'JlЗкове державне соціальне 
страхування на випадок безробі'l'ТЯ" та ПоложеВНJI про порядок організаціі та 

проведеННJI оплачуваних громадських робіт затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украіни від 10.09.2008 Н!! 839. 

п. Мета програми 

Програма організаціі оплачуваних громадських робіт у м. Бровари на 
2010-2011 роки передбачає комплекс заходів щодо забезпечеВНJI тимчасової 
зaй:иJrrостї населеlDlJl (передусім осіб, зареєстрованих як безробітні) IПJIJIXОМ 
направлеlDlJl іх на суспільно корисні громадські роботи (передбачаєr:ься 
залучити 430 осіб). Програма передбачає можливість cтвopeВНJI тиМчасових 
робочих місць та вирimеНIIJI проблеми дефіциту робочої сили під час зДЇЙснеННJI 
заходів з блaroуС'ІрОЮ та озелененшо території міста, зон відпочинку, 
придорожніх смуг; роботи з відновлеНIIJI пам'J1ТOк архітектури, історії та 
культури, що знаходитьсЯ. на тep~p~ ~cтa; впоридкувaввJJ . місць 
меморіального поховаиня, JJI(1 мають О~Щ1ИВИИ cтa~c;. робота в арХІВах з 
документацією; підсобні роботи з в~овлев:ня ~Ібmотечвого фонду в 
бібліотеках. дoгJIJIД за особами поХИЛОro впсу та швamдами, а також дoгJIJIД за 
хворими в ~aIOI8Дax охорони ~оров'Я та допоміжні роботи у ДИТJIЧИX.будивках 
та домах ДJIJI тадей поХИЛОro ВІКУ. 

Мета Програми - подальше .... вирішенни невіДКЛадних. питань 
" """ 0- авОВОro та івформ8Ц1ИНОro забезпече~,. матеРІального, 

ор~aцtИВ пр оГо ]JЬтypBoro обслуговуванни жителІВ МІста Бровари. 
СОЦlально-побутов , xy~ . омвдські роботи можна РОЗГJIJIДати JII( 

Таким чинОМ, оплачувam rp . . ".б .. .-rпIBOЇ поліТИКИ держави щодо спрИJПIIIJI зайнятОСТІ 
yвtВерсальEDDI заСІ ААА-- ..." • населеШIJI та забезпечеННJI тимчасової ЗaйНJlТO~ ГPOM8ДJIН в пеРІОД кризи. 

Ш. фівавсуваВВJI Програми 

N 
амн здійсНЮєr:&ся за рахунок: 

фівансув8IIВJI роГР rasїзацііі та установ; 
_ коштів підпРиємСТВ' ор 

• І 

І 
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- коштів місцевих бюджетів. . , 
- КОШТІВ ФОНДУ З!lra~ б' 

с .. ....1АоІ&онОО ОВ JlЗкового державного соціального 
. трахуванни УкраІНИ. на випадок безробітrя: 

- ІНШИХ джерел ВІДПОВІДНО до законодавства. 

ІУ. ЗаХОДl1 щодо Вllконаввв ПрограМl1 

1. Затверд~ c~aд робочої групи з організаціі оплачуваних 
ГPOMaдcь~ роб~т, до JlК~1 ВlОПОчати представників місцевих органів влади, 
центру заиНЯТОСТІ та пров1ДНИХ роботодавців. 

Броварський базовий міськрайцентр 
зайнятості, 
Управління праці та соціального 
захисту населеИНJI, 

кп "Служба замовника", 
Броварська центральна районна 
лікарвя, 
Архівний відділ 

2. Виходячи із стану ривку праці та економічного ставу міста Бровари 
визначити підприємства, оргаиізаціі та установи комунальної власностї, де 
можливо організувати проведеИВJI оплачуваних громадських робіт. 

Броварський базовий міськрайцентр 
З8ЙИJ1Тості, 
Упрaвniвия праці та соціального 
захисту населеВВJI, 

ЮІ "Служба замовника" 

з. Створити банк даних безробітних, які ВИJIВИJIИ баж8ВВJI брати участь 
ПJIачувавих громадських роботах. 

в о Броварський базовий міськрайцентр 
зайнятості 

б даних з числа учнівської молоді, яка ВИJlВиnа бажання 
4. Створити авк ьких роботах. Провести роботу по зanyчеmпo до 

азии участь в ~OMaдc . яка знаходитьСЯ на обnixy кримінальної міліції 
громадських роб1Т молоДl,. . 

• • а також ДІтеЙ-СИРІТ. 
служби иеПОВИОJIІТВ1Х, Відділ у справах сім'ї та молоді, 

Управлівия освіти, 
Служба у справах дітей, 
Броварський базовий міСЬКР8ЙЦеmp 
З8ЙВJ1ТоСТЇ 

asвя договорів. між роботодавЦJIМИ та цеmpом 
s. Qрraиїзyвати ~8Д 

зaйвJlТості за иапрВМКSМИ· 
го захисту тадей похилого віку, 

ЗабезпечеИSl coцi~~o 
5.1. •• ::".av та пр8Ц1, 

іивалід1В B~ 

І 

j 

J 
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Броварський базовий міськраАцентр 
зaйвJrrості, 
Територіальний цешр 
обслуговуваНRJI самітних 
непрацездатних громaдJIИ, 

Броварська міськрвйонна організація 
Товариства Червоного Хреста 

. дли проведеНIIJI громадських робіт, направлених ва забезпечеНRJI 
СОЦІального захисту громадІН похилого віку та праці і інших категорій 
громадяв, ЩО потребують допомоги з боку держави необхідно: 

- вивчити можпивість зanyченНJI безробітних до роботи по дoгmrдy за 
громадянами похилого віку, інвалідами війни та праці; 

Броварський базовий міськрalцеиtp 
зaйllJlтості, 
УпрaвniнwI праці та соціальвого 
захисту населеНRJI 

5.2. НaдaНRJI допомоги щодо підтримки у валежному ставі соціальних 
закладів, впорядкувaвНJI та озелевеНRJI васелених пунктів, 
пам'пок історіі та культури, зов відпо'DlllX)' і туризму тощо .. 

Броварський базовий міськраііцеИІр 
зВЙВJ1ТOсті, 
УпрaвniнwI праці та соціальвого 
захисту васелеННJI, 

Віддізі культури 
... оплачуваиих громадських робіт веобхідно дпя оргавізвцn таких 

здійснити сліДУЮЧИ заходи: 

б робіт та об'ЄІС'1'И, ва JIКИX буде організовано _ визваЧИТИ о CJJI1I 

громадські роботи; Броварський базовий міськраііцевтр .. . 
зaйIIJ1ТOСТl, 

УпрaвniнwI праці та COцi8JIЬBO~ 
захисту васелеННJI, 

Відділ культури 

. . и необхіднОсті, доставку безробіТШІХ до мicЦJI 
- забезпеЧИТИ, пр ких робіт автотранспортом; 

проведеВВJI громадсь 

Броварський базовиіі міськрвйцевтр .. . 
зaйIIJIТOСТl, 

Автотранспортні підприємства 



- ДJIJI проведеННJI заходів 
забезпечити безробітних 
необхідним інвентарем; 
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по озеленеНJПO територій 

посадковим матеріалом, спецодиroм та 

Броварський базовий міськраііцентр 
зайнятості, 

кп "Служба замовника" 

- ДJIJI р?біт п~ відновnеНlПO історичних і культурних пам'яток. при 
неоБХІДНОСП, провести навчальні семінари з безробітними. 

Броварський базовий міськраііцентр 
зайнятості, 
Відділ культури 

6. Забезпечити залучеННJ[ до громадських робіт студентської та 
учнівської молоді під час канікул, що буде спрИJIТИ формуваншо професійних 
інтересів, Ч'удовому виховаввю та профілактиці правопорушень серед молоді. 

Броварський базовий міськрвйонний 
центр зaйВJrrостї. 
Відділ У справах сім'ї та молоді 

7. Організувати висвітлеВИJI позитивного досвіду щодо організації 
оплачуваних громадських робіт в засобах масової інформації. 

Вповуючий обов'юки місько 
голови - секретар ради 

Броварський базовий місьхраііцевтр 
зaйиJlТості, 
Засоби масової інформації 

І.В. Сапожко 



ПодaвнJl: директор Броварського 
базового міськраАцентру зaйНJrrості 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

г .М.Пвшюок 

В.О.Андрєєв 



МіНістерство пра • • 
Д ЦІ тв.. соцlалы�оіi поліТ'IК'1 у краї.I.1 

" ерж..аВНII'1 центр заііllятості 

Б КИІВСЬКО.І облаСИ'lіі цellТp заііиятості 
роварський базовий· u 

07401, м. Бровари КlІі8ськоі облacn Мlсь;краицентр зайнятості 
РОЗрахунко81dt рахунОК 371 7=:O~~: цу ТlШефо~~ (04594) UЗ-35 

МФО 8210IВ,КОДЗЮ10 ~: КlІ18сьюА області 

09.02.2010 Не 144/01 

~Сf/'оии а 
~ ~/l/ ;(li-ВИКОНУЮЧОМУ обов'JI3КИ 

. ~ . / __ (/ f Броварського міського голови 
~ І . . (J Сапожrcy ІЛ. 

ГпОДАННЯ 11];; ,J.JJ-I[) 

з метою здіисвеВВJI комплексу заходів щодо тимчасової зaйшrrості 
васелеВВJI, lПJIJIXом ваправлеВВJI іх ва суспільво веобхідні Іромадсьхі 
роботи, відповідно до ст. 23 п.1 Закову України "Про зaiiиJJтjсть 
васелеВВJI" та згідно рішеВВJI виковавчого комітету Броварської міської 
ради від 09.02.201 О Не "Про схвалеВВJI ПроІр8МИ оргаиізації 
оплачуваних громадсыoJ?c робіт у м. Бровари ва 2010-2011 роки" 
просимо вXJПOЧИТИ ПИТ8IПIJI щодо затверджеШUI ПроІр8МИ організації 
оплачуваних громадсьхих робіт У м. Бровари ва 2010-2011 роки у порядок 
деlПlИЙ сесії Броварської міської ради. 

Директор 

. . 

г.м.Пашвюк 

Броварський ВІ( 
.В.виЦN,J-11і fJj 
~'' 201.е2...,р • 
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