
                                                             

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

     ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

Р І Ш Е Н Н Я 
VIII скликання 

Шостої сесії 

 

28.01.2021 р.                                             Летичів                                              №  14 

 

 

Звіт про виконання Програми 

організації та проведення 

громадських робіт на території 

Летичівської селищної ради на 

2020 рік  

 

Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми 

організації та проведення громадських робіт на території Летичівської 

селищної ради на 2020 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт про виконання «Програми  організації та проведення громадських 

робіт на території Летичівської селищної ради на 2020 рік» взяти до відома 

(додається). 

2. Зняти з контролю рішення вісімдесят другої сесії VII скликання від 

20.12.2019 року №4 «Про затвердження Програми організації та 

проведення громадських робіт на території Летичівської селищної радим на 

2020 рік ». 

   3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери (голова комісії Морозова О.М.). 

 
 

 

 

        Селищний голова                                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 



                      Додаток до рішення  шостої  сесії 

                      Летичівської селищної ради 

             від 28.01.2021 р.   № 14 

 

 

Пояснювальна записка 

до звіту 

 про виконання Програми організації та проведення громадських 

робіт  на території Летичівської селищної ради 2020 рік 

 

    Програма організації та проведення громадських робіт на території 

Летичівської селищної ради на  2020 рік затверджена рішенням сесії селищної 

ради №4 від  20.12.2019 року. 

   Основною метою Програми передбачалося забезпечення тимчасової 

зайнятості громадян та сприяння соціального розвитку територіальної громади. 

Основними завданнями Програми є створення тимчасових робочих місць та 

вирішення проблеми дефіциту робочої сили в інтересах територіальної громади, 

додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна 

підтримки безробітних. 

Для розв’язання проблеми з організації та проведення громадських робіт, 

основними напрямами діяльності Летичівської селищної ради, всіх суб’єктів 

господарювання, які розташовані на території громади,  є: 

-  залучення до громадських робіт незайнятого працездатного населення; 

- визначення підприємств, організацій та установ комунальної власності, 

де можливо організувати проведення громадських робіт; 

-  визначення обсягів громадських робіт та кількості осіб, які 

скеровуються на такі роботи; 

- проведення роботи по залученню до громадських робіт молоді, яка 

знаходиться на обліку в інспекції у справах неповнолітніх, а також дітей-сиріт; 

-  проведення інвентаризації незакінчених і законсервованих об'єктів та 

розгляд можливостей організації громадських робіт для завершення їх 

будівництва і введення в експлуатацію; 

-   створення  тимчасових робочих місць для організації громадських 

робіт; 

-  укладання з безробітними громадянами строкових трудових договорів  

на участь в громадських роботах; 

-  оформлення  звітної документації на оплату праці безробітних, 

зайнятих на громадських роботах. 

Летичівська районна філія Хмельницького обласного центру зайнятості 

забезпечує: 

-  організацію укладення договорів між Летичівською селищною радою та 

службою зайнятості щодо скеровування на ці роботи осіб з числа безробітних і 

незайнятого населення; 



-  здійснює аналіз професійно-кваліфікаційного складу безробітних для їх 

участі у громадських роботах; 

- здійснює фінансування громадських робіт на пропорційній основі в 

терміни передбачені чинним законодавством. 

 

 

           В рамках даної Програми було залучено 6 осіб на 10 робочих днів з 

Летичівської районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості з 

числа безробітних для робіт по благоустрою Летичівської громади. Згідно 

уладених договорів здійснено фінансування громадських робіт на пропорційній 

основі  в сумі 6913,52 грн. 

 

Аналіз по очікуваних результатах 

        В  результаті  виконання  Програми : 

- тимчасово створено робочі місця та вирішення проблеми дефіциту робочої 

сили в інтересах територіальної громади.Тобто, досягнуто поставленої 

Програмою мети. 

 

   



Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, 

моніторингу та звітності щодо їх виконання 
 

Інформація про виконання програми за 2019-2020 рік 
  

1. __01____   Летичівська селищна рада   

  КВКВ   (найменування головного розпорядника коштів програми) 

 

 

  

2. ___01__   Летичівськка селищна рада   

  КВКВ   (найменування відповідального виконавця програми) 

 

  

3. 0113210   Програма організації та проведення громадських робіт_на  

території Летичівської селищної ради на 2020 рік, рішення 

сесії від 20.12.2019 р. №4 

  

  КФКВ   (найменування програми,  

дата і номер рішення селищної ради про її затвердження) 

  

  

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

регулювання безпритульних тварин гуманними методами_на  території Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 

  
№ 

з

/

п 

  

Захід 

  

Головний в

иконавець 

та 

строк вико

нання захо

ду 

 

  

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень 

Стан виконання заходів 

(результативні 

показники виконання  

програми) 
Усьог

о 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцев

ий 

бюдже

т 

районний, 

міський 

(міст 

обласного

 підпоряд

ку-вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти 

не 

бюджет-

них 

джерел 

місце

вий 

бюдже

т 

районний, 

міський 

(міст 

обласного 

підпорядку

-вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти небюдж

етнихджерел 

  Етап виконання                                                                      2020 рік 

1. 

Роботи по 

благоустр

ою 

громади 

 100,0 50,0   50,0 6,9 3,45   3,45 

Проведено роботи по 

благоустрою громади, 

залучено 6 осіб) 



  

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

 3,45 3,45 6,9 3,45 3,45    

  
 


