УКРАЇНА
ТУЛЬЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

проект

Тульчинського району Вінницької області
______7_______скликання
_______6________ сесія

РІШЕННЯ №
від 02 березня 2016 року
Про порядок організації та проведення
громадських робіт на підприємствах
комунальної власності міста Тульчина
у 2016 році
На виконання Програми зайнятості населення міста Тульчина,
відповідно положень Закону України «Про зайнятість населення», Порядку
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013
року № 175, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Тульчинська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Організувати у 2016 році в місті Тульчині проведення громадських
робіт тимчасового характеру без використання постійних робочих місць і
вакансій , за можливості їх виконання на умовах неповного робочого дня, для
працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової
спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки, мають економічну та
суспільну користь, на підприємствах комунальної власності міста Тульчина,
з фінансуванням робіт пропорційно рівними частинами за кошти міського
бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, коштів підприємств, для яких ці
роботи виконуються, та інших джерел .
2. Затвердити перелік підприємств, установ і організацій міста Тульчина,
на яких будуть здійснюватись громадські роботи тимчасового характеру у
2016 році (додаток №1).
3. Затвердити види громадських робіт тимчасового характеру в місті
Тульчині у 2016 році з фінансуванням робіт пропорційно рівними частинами
за кошти міського бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (додаток №2).

4. Затвердити види оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів
підприємств, для яких ці роботи виконуються, коштів місцевого бюджету та
інших джерел фінансування, крім коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування безробітних на випадок безробіття
(додаток №3).

5. Довести Тульчинському районному центру зайнятості інформацію про
зміст даного рішення.
6. Направлення на громадські роботи здійснює Тульчинський районний
центр зайнятості.
7. Оплата праці осіб зайнятих на громадських роботах здійснюється
пропорційно рівними частинами за кошти міського бюджету та Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття, за фактично виконану роботу і не може бути меншою
мінімального розміру заробітної плати, встановленої законодавством
України.
8. Рекомендувати підприємствам, організаціям, установам встановити
організацію робочого дня і робочого тижня для осіб, які виконують
громадські роботи, суворо дотримуватися правил техніки безпеки при
проведенні цих робіт.
9. Рішення 59 сесії Тульчинської міської ради 6 скликання від 27.02.2015
року №1478 «Про порядок організації та проведення громадських робіт на
підприємствах комунальної власності міста Тульчина у 2015 році» вважати
таким, що втратило чинність.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
комісії Тульчинської міської ради з питань будівництва і архітектури,
охорони природи, екології та благоустрою (голова Остропольський Р.М.), з
питань освіти, культури, охорони здоров′я, соціального захисту населення,
молоді, спорту, депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з
громадськістю (голова Костюк І.І.), з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та торгівлі (голова Швейбиш Ю.І.)

Міський голова

В.М. Весняний

додаток №1
до рішення 6 сесії 7 скликання
від 02 березня 2016 року № __

Перелік
підприємств, установ і організацій міста Тульчина, на яких будуть
здійснюватись громадські роботи тимчасового характеру у 2016 році
№ з/п

Назва підприємства

1.

Комунальне підприємство по управлінню будинками

2.

Комунальне підприємство «Тульчинкомунсервіс»

Секретар міської ради

Рупіна Л.С.

додаток №2
до рішення 6 сесії 7 скликання
від 02 березня 2016 року № ___

Види
громадських робіт тимчасового характеру в місті Тульчині у 2016 році з
фінансуванням
робіт пропорційно рівними частинами за кошти
міського бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття
1. Благоустрій та озеленення території міста, кладовищ, зон відпочинку і
туризму, прибережних смуг, придорожніх смуг;
2. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери:
закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту;
3. Роботи, пов’язані з ремонтом вулично-дорожньої мережі на території
міста;
4. Роботи, пов’язані з укріпленням дамб, мостових споруд, що проводяться
на території ради;
5. Впорядкування території міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку;
6. Впорядкування кладовищ, місць меморіального поховання, пам’ятників та
пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території
міста;
7. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та
водоймищ, русел річок;
8. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб,
ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішенням виконкому міської
ради.
9. Роботи з оформлення документів на отримання житлових субсидій
жителями міста.
Секретар міської ради

Л.С. Рупіна

додаток №3
до рішення 6 сесії 7 скликання
від 02 березня 2016 року №___

Види
оплачуваних громадських робіт в місті Тульчині у 2016 році за рахунок
коштів підприємств, для яких ці роботи виконуються, коштів місцевого
бюджету та інших джерел фінансування, крім коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування безробітних
на випадок безробіття
1. Підсобні та ремонтні роботи на будівництві житла.
2. Будівельні та ремонтні роботи на комунальних підприємствах міста,
пов’язаних з модернізацією, перепрофілюванням та розширенням
виробництва.
3. Будівництво та ремонт шляхів.
4. Виконання робіт по благоустрою міста: скошування трави, посадка дерев,
кущів та квітів, обрізка дерев, кущів і т.п.
5. Виконання робіт з метою забезпечення діяльності підприємств соціальної
інфраструктури міста.

Секретар міської ради

Л.С. Рупіна

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Автор: Тульчинська міська рада
22 січня 2016 року
Керуючись ст.ст.9,13 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 року
№ 1160-ІV, ст.23 Закону України " Про зайнятість населення", Порядку
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013
року № 175, на виконання Програми зайнятості населення міста Тульчина,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тульчинська
міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Тульчинської
міської ради "Про порядок організації та проведення оплачуваних
громадських
робіт
на підприємствах комунальної власності міста
Тульчина у 2016 році".
Розробником проекту вказаного рішення є Тульчинська міська рада, що
знаходиться за адресою : вул. Леніна,1, м. Тульчин, Вінницька обл., 23600.
тел. 04335 2-22-40, 04335 2-28-99, факс 04335 2-22-40.
Проекти рішень та аналізи регуляторного впливу опубліковані на
офіційному web сайті Тульчинської міської ради в мережі інтернет:
http://tulchyn-rada.org.ua
Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення будуть прийматися
постійними комісіями Тульчинської міської ради з питань освіти, культури,
охорони здоров′я, соціального захисту населення, молоді, спорту,
депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю; з
питань будівництва і архітектури, охорони природи, екології та благоустрою
протягом місяця з дня оприлюднення за адресою: 23600, м.Тульчин, вул.
Леніна 1; каб. 103 тел. 8-043-35-2-28-79 (відповідальні особи – голови постійних
комісій міської ради Костюк І.І., Остропольський Р.М.)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Тульчинської міської ради «Про порядок організації та
проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах
комунальної власності міста Тульчина у 2016 році»
Проект рішення «Про порядок
організації
та проведення
оплачуваних
громадських
робіт
на підприємствах комунальної
власності міста Тульчина у 2016 році» розроблено на виконання ст.23
Закону України " Про зайнятість населення", Порядку організації
громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року № 175,
Програми зайнятості населення міста Тульчина.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання господарських відносин та оцінка
важливості цієї проблеми
Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям даного рішення,
полягає у забезпеченні тимчасової зайнятості незайнятих трудовою
діяльністю громадян та організація тимчасових оплачуваних громадських
робіт, для громадян, які втратили роботу і заробіток, у першу чергу
безробітним.
2. Визначення цілей регулювання
Ціллю прийняття регуляторного акта є надання тимчасової роботи, що
виконується на договірній основі в 2016 році, працездатним громадянам в
працездатному віці, які перебувають на обліку в Тульчинському районному
центрі занятості.
3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей
Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
організація громадських робіт на території міста з метою надання
тимчасової роботи громадянам:
а) які втратили роботу і заробіток, у першу чергу безробітним, а також
молоді у період до призову
на військову службу, випускникам
загальноосвітніх шкіл до направлення їх центром зайнятості на професійну
підготовку, учнівській та студентській молоді у вільний від навчання час;
б) які проходять перенавчання за направленням Держаної служби
занятості у вільний у навчання час;

в) занятим трудовою діяльністю , які виявили бажання працювати у
вільний від основної роботи час;
г) перед пенсійного віку, пенсіонерам, інвалідам.
4.Механізм розв’язання проблеми
З метою забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб,
зареєстрованих як безробітні, Тульчинська міська рада на підставі норм
Закону України «Про зайнятість населення» за поданням центру зайнятості
створює на комунальних підприємствах міста за кошти Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття та інших джерел фінансування робочі місця, в тому числі з
гнучкими формами зайнятості і визначаються умови та порядок створення
таких робочих місць на комунальних підприємствах міста.
На основі аналізу ринку праці та вивчення можливостей організації
оплачуваних громадських робіт Тульчинський районний центр зайнятості
надає пропозиції Тульчинській міській раді щодо організації оплачуваних
громадських робіт.
Тульчинська міська рада приймає рішення про організацію та
проведення оплачуваних громадських робіт на 2016 рік, визначає комунальні
підприємства, де будуть створені робочі місця, види оплачуваних
громадських робіт і доводить їх до підприємств.
Відповідно до прийнятого рішення центр зайнятості укладає відповідні
договори.
5. Визначення очікуваних результатів від прийняття акта
Вигоди:
- працевлаштування безробітних громадян, за рахунок коштів Фонду
загальнобов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття;
- благоустрій та озеленення території міста;
- будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери: закладів освіти,
культури, фізичної культури та спорту;
- ремонт вулично-дорожньої мережі на території міста;
- укріплення дамб, мостових споруд, що проводяться на території ради;
- впорядкування території міста з метою ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку;
- впорядкування кладовищ, місць меморіального поховання, пам’ятників
та пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на
території міської ради;
- відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел
річок;

- ремонт житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів,
що проводяться за рішенням виконкому міської ради.
За термін дії регуляторного акту планується отримати вигоду в сумі
12000 грн.
Таким чином, вигоду отримують держава, Тульчинська міська рада,
комунальні підприємства та населення міста.
6. Строк дії регуляторного акта
по 31 грудня 2016 року із можливістю внесення до нього змін.
7. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта
Базове відстеження акта здійснити за період з січня 2016 року по 31
грудня 2016 року:
- органи місцевого самоврядування шляхом забезпечення
оприлюднення в мережі Інтернет та для подальшого обговорення цього
питання на громадських слуханнях. Зауваження та пропозиції, будуть
прийматися в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня
оприлюднення за адресою: м.Тульчин вул. Леніна, 1, кімната №103.
- аналіз статистичної звітності комунальних підприємств за 2015 рік;
Повторне дослідження:
- аналіз статистичної звітності комунальних підприємств
Міський голова

В.М. Весняний

Р Е З О Л Ю Ц І Я
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
м. Тульчин

05 лютого 2016 року

Розглянувши та обговоривши проект рішення «Про порядок організації
та проведення оплачуваних громадських робіт
на підприємствах
комунальної власності міста Тульчина у 2016 році», на виконання
Програми зайнятості населення міста Тульчина, відповідно положень Закону
України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та
інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.03.2013 року № 175, керуючись ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», учасники громадських
слухань, ПРОПОНУЮТЬ:
1. Тульчинській міській раді на черговій сесії прийняти рішення «Про
порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт на
підприємствах комунальної власності міста Тульчина у 2016 році».
2.
Постійній комісії Тульчинської міської ради з питань освіти,
культури, охорони здоров′я, соціального захисту населення, молоді, спорту,
депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю
зауваження та пропозиції до проекту рішення продовжувати приймати у
письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення даного проекту
рішення на офіційному web сайті міської ради в мережі Інтернет
http://tulchyn-rada.org.ua/до дати проведення чергової сесії міської ради за
адресою: 23600, м.Тульчин, вул. Леніна 1; каб. 103 (відповідальна особа –
голова постійної комісії Костюк Іван Іванович)
Головуючий слухань

В.М. Весняний

