
                                 
 

  

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(друга сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

17 грудня 2020 року 
 
Про затвердження Програми  
організації громадських робіт в 
Лубенській територіальній громаді 
 на 2021 рік 
 
 З метою реалізації прав громадян на соціальний захист від безробіття, 
у відповідності із ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
  

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити Програму організації громадських робіт в Лубенській 
територіальній громаді на 2021 рік (додається). 

2. Відділам, управлінням та структурним підрозділам виконавчого комітету 
Лубенської міської ради та Лубенській міськрайонній філії Полтавського 
обласного центру зайнятості забезпечити виконання заходів, передбачених 
Програмою. 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області (начальник управління Романенко Т.О.) 
передбачити у місцевому бюджеті на 2021 рік кошти для реалізації цієї програми. 

4. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 
захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 
району Полтавської області (начальник управління Щербак В.О.), Лубенську 
міськрайонну філію Полтавського обласного центру зайнятості (директор  
Дядечко Ю.О.). 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, 
фінансів та постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної політики, 
освіти та науки. 
 
 
Лубенський міський голова                                О.П. Грицаєнко 



 
Додаток  
до рішення другої сесії 
восьмого скликання  
від 17 грудня 2020 року 

 
Програма 

організації громадських робіт в Лубенській територіальній громаді 
на 2021 рік 

 
Загальна частина 

 Програма організації громадських робіт в Лубенській територіальній 
громаді на 2021 рік (далі – 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 (зі змінами). 
 Ситуація на ринку праці міста Лубни характеризується позитивними 
тенденціями, щодо зростання зайнятості. Чисельність осіб, що отримували 
послуги служби зайнятості протягом 9 місяців 2020 року склала 1028 чол. проти 
1396 чол. за аналогічний період минулого року (зменшення 7,3%). 
 Протягом 9 місяців 2020 року комплекс різноманітних послуг щодо 
сприяння у працевлаштуванні в службі зайнятості отримали 3456 незайнятих 
громадян.  

Проведення оплачувальних  громадських робіт та робіт тимчасового 
характеру дає можливість отримання тимчасової зайнятості та додаткового 
заробітку громадянам, які не мають роботи та мають низький рівень  
матеріального забезпечення. 

Протягом 2020 року за сприянням служби зайнятості участь в громадських 
роботах та роботах тимчасового характеру в місті взяли 28 громадян. 

Фінансування громадських робіт проводилося згідно рекомендацій обласного  
центру зайнятості у співвідношенні (кошти Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття та місцевого 
бюджету): 

- з комунальними підприємствами (35/65); 
- з управлінням соціального захисту населення, ВК Лубенської міської ради 

(50/50). 
Освоєно коштів: управління соціального захисту населення – 24,6 тис. грн. 

(8,2 %),  КП фірма Конвалія – 10,25 тис. грн. (25,6 %), КП «Чисте місто» - 10,24 
тис. грн. (25,6 %), КП «Ритуалсервіс»  -27,6 тис.грн. (69 %), Комунальний стадіон  
«Центральний» - 0,  Виконавчий комітет Лубенської міської ради – 7 тис. грн. (23 
%), Лубенська комунальна дирекція кінотеатру – 0. 
 



 
 

Мета і завдання Програми 
Метою Програми є : 
1.  Стабілізація ринку праці. 
2.  Координація діяльності органів влади, місцевого самоврядування, служби 

зайнятості та роботодавців в напрямку організації тимчасової зайнятості 
населення та вирішення соціальних проблем громади. 

3.  Забезпечення додаткової соціальної підтримки населення Лубенської 
територіальної громади, що шукає роботу, в тому числі безробітних.  

4.  Детінізація доходів працюючих та ліквідація нерегламентованої 
зайнятості.  

5.  Створення умов для мотивації до праці осіб, що тривалий час не 
працюють, або вперше шукають роботу. 

6.  Реалізація потреби в виконанні робіт, що носять тимчасовий характер і 
мають суспільно-корисну спрямованість. 

7.  Розширення обсягів громадських робіт за рахунок коштів роботодавців та 
місцевого бюджету. 

8.  Закріплення на робочому місті громадян по закінченню участі в 
громадських роботах. 

Відповідно до визначеної мети Програма передбачає вирішення основних 
завдань та реалізацію пріоритетних напрямків: 
 - створення спеціальних робочих місць для проведення громадських робіт; 
 - використання з максимальною ефективністю коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття, місцевого бюджету та роботодавців; 
 - легалізація тимчасової зайнятості у роботодавців; 
 - активізація роботи щодо організації робіт з метою пом’якшення ситуації на 
ринку праці; 
 - створення належних та безпечних умов праці, дотримання законодавства у 
сфері охорони праці осіб, які за строковими трудовими договорами беруть участь 
в громадських роботах; 
 - надання соціальної підтримки у вигляді тимчасового заробітку на 
громадських роботах особам, що шукають роботу, та безробітним; 
 - створення умов для залучення до трудової діяльності осіб, які не мають 
професії (спеціальності), в тому числі молоді, що вперше шукає роботу, учнів та 
студентів у вільний від навчання час; 
 - сприяння трудовій реабілітації громадян, які тривалий час не працюють; 
 - впровадження нових форм і методів співпраці суб’єктів громадських робіт; 

- виконання суспільно корисних робіт призначених районним, районним у 
місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). 
 
Секретар міської ради        М.Ф. Комарова 



 
 
Додаток 1 

  до Програми організації  
  громадських робіт в Лубенській 
  територіальній громаді  
  на 2021 рік 

 
Заходи Програми  

організації громадських робіт в Лубенській територіальній громаді на 2021 рік 
  
 1. Забезпечити у 2020 році направлення громадян на громадські роботи на 
підставі укладених договорів. 

протягом року Лубенська міськрайонна філія 
Полтавського обласного центру 

зайнятості 
 2. Здійснювати заходи щодо легалізації тимчасової зайнятості та детінізації 
доходів шляхом організації громадських робіт за рахунок коштів роботодавців. 

протягом року управління соціального захисту 
населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради,             
Лубенська міськрайонна філія 

Полтавського обласного центру 
зайнятості 

 3. Здійснювати контроль з дотримання законодавства про працю на 
підприємствах, установах і організаціях, де на громадських роботах згідно 
строкових трудових договорів працюють робітники. 

протягом року відділ з питань додержання 
законодавства про працю, зайнятість та 
інших нормативно-законодавчих актів 

управління Держпраці України в 
Полтавській області, управління 
соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської 
міської ради,       

Лубенська міськрайонна філія 
Полтавського обласного центру 

зайнятості 
 
 4. Забезпечити методичну підтримку щодо нормативно-правової бази з 
питань організації громадських робіт, оперативне інформування про зміни в 
чинному законодавстві по даному питанню. 



протягом року Лубенська міськрайонна філія 
Полтавського обласного центру 

зайнятості 
 5. Забезпечити проведення тематичних семінарів з питань організації 
громадських робіт. 

протягом року Лубенська міськрайонна філія 
Полтавського обласного центру 

зайнятості 
 6. Забезпечити проведення круглих столів, виїзних нарад та інших 
інформаційно-консультаційних заходів щодо популяризації громадських робіт, 
розповсюдження позитивного досвіду в проведенні даної роботи. 

протягом року Лубенська міськрайонна філія 
Полтавського обласного центру 

зайнятості,  
управління соціального захисту 
населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 
  

 7. Забезпечити інформування громадськості про стан проведення 
громадських робіт, їх суспільно-корисну спрямованість та результативність. 

протягом року Лубенська міськрайонна філія 
Полтавського обласного центру 

зайнятості 
        

8. Забезпечення виконання суспільно корисних робіт на комунальних 
підприємствах. 
 

протягом року відділ житлово-комунального 
господарства та капітального 

будівництва 
 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
       Додаток 2 
  до Програми організації  
  громадських робіт в Лубенській 
  територіальній громаді  
       на 2021 рік 
 

Види робіт,  
які можуть застосовуватися під час організації  

громадських робіт 
 

1. Благоустрій територій парків. 
2. Благоустрій та озеленення території. 
3. Ремонтні роботи на стадіонах, впорядкування територій. 
4. Догляд за хворими та особами з інвалідністю в закладах охорони здоров’я. 
5. Догляд за одинокими особами похилого віку та особами з інвалідністю 1-2 гр. 
на дому. 
6. Інформування населення стосовно отримання житлових субсидій та технічній 
підготовці документації з кур’єрською доставкою документів та запитів. 
7. Робота з документацією в архіві. 
8. Благоустрій територій загального користування. 
9. Впорядження місць меморіального поховання, пам’ятників, братських могил 
загиблих захисників Вітчизни, інших місць поховання. 
10. Вивчення пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального 
користування. 
11. Інші види робіт, посильні для осіб працездатного віку та не пов’язані з 
ризиком для життя. 
12. Роботи по розчищенню снігових заметів. 
13. Роботи, пов’язані з утриманням та обслуговуванням приміщень, спортивних 
майданчиків стадіонів. 
14. Будівельні та ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери. 
15. Виконання додаткових обсягів робіт по облаштуванню території населених 
пунктів. 
16. Виконання додаткових обсягів робіт по створенню умов для оздоровлення та 
відпочинку громадян. 
17. Екологічний захист навколишнього середовища (ліквідація несанкціонованих 
сміттєзвалищ, боротьба з амброзією). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Додаток  3 
  до Програми організації  
  громадських робіт в Лубенській 
  територіальній громаді  
  на 2021 рік 
 
 

Перелік підприємств, 
 на яких будуть створені тимчасові робочі місця  

для організації громадських робіт для безробітних 
за рахунок коштів місцевого бюджету 

 
№ 
п/п 

 
Назва підприємства, установи, організації 

Орієнтовний обсяг 
фінансування 

організації громадських 
робіт за рахунок коштів 

з місцевого бюджету,  
тис.грн. 

1 Управління соціального захисту населення 
виконавчого комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області 

350,0 

2 Комунальне підприємство фірма «Конвалія» 70,0 
3 Комунальне підприємство «Чисте місто» 

Лубенської міської ради Полтавської області 
60,0 

4 Комунальне підприємство виконавчого 
комітету Лубенської міської ради 
«Ритуалсервіс» 

60,0 

5 Сільське комунальне підприємство «Сяйво» 150,0 
6 Комунальний стадіон «Центральний» 25,0 
7 Виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 
30,00 

8 Лубенська комунальна дирекція кінотеатру  10,0 
  

Всього 
755,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Додаток 4 
  до Програми організації  
  громадських робіт в Лубенській 
  територіальній громаді  
  на 2021 рік 
 
 

Види суспільно корисних,  
оплачуваних робіт, для осіб які вчинили  

адміністративні правопорушення 
 

1. Благоустрій територій парків. 
2. Благоустрій та озеленення території населеного пункту. 
3. Благоустрій території, ремонтні роботи на стадіонах. 
4. Благоустрій територій загального користування. 
5. Впорядження місць меморіального поховання, пам’ятників, братських могил 
загиблих захисників Вітчизни,інших місць поховання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Додаток 5 
  до Програми організації  
  громадських робіт в Лубенській 
  територіальній громаді  
  на 2021 рік 

 
 

Перелік підприємств, 
на яких будуть створені тимчасові робочі місця для  

організації суспільно корисних робіт 
 

№ 
п/п 

 
Назва підприємства, установи, організації 

Орієнтовний обсяг 
фінансування суспільно 

корисних робіт,  
тис. грн. 

1 Комунальне підприємство фірма «Конвалія» 20,0 
2 Комунальне підприємство «Чисте місто» 

Лубенської міської ради 
20,0 

3 Комунальне підприємство «Ритуалсервіс» 
виконавчого комітету Лубенської міської ради 

20,0 

4 Комунальний стадіон «Центральний» 20,0 
  

Всього 
 

80,0 
 
 
 
 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення Лубенської міської ради «Про затвердження 

Програми організації громадських робіт в Лубенській ОТГ на 2021 рік» 
 

 
Програма організації громадських робіт в Лубенській ОТГ на 2021 рік 

(далі – 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 (зі змінами). 

В умовах сучасного ринку праці організація громадських робіт є 
ефективним засобом реалізації політики зайнятості населення, формування 
мотивації до праці, поліпшення матеріального становища громадян та має 
суспільно-корисну спрямованість. Організація таких робіт сприяє 
раціональному використанню робочої сили, тимчасовій зайнятості населення 
та пом’якшує соціальну напруженість на ринку праці. 
 Проведення громадських робіт дає можливість отримання тимчасової 
зайнятості та додаткового доходу громадянам, які не мають роботи та мають 
низький рівень матеріального забезпечення.  

 
 

 
 
 

 
 
Начальник управління  
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Лубенської  
міської ради        В.О. Щербак 
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