
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія  VIІІ скликання 

"__16_" квітня  2021р.   смт Ємільчине №__287_____ 

 

Про затвердження Програми 

зайнятості населення на території 

Ємільчинської селищної 

територіальної громади на 2021 рік 

та видів робіт 

 

 

  Заслухавши інформацію заступника селищного голови щодо необхідності організації 

та залучення безробітних громадян до громадських робіт у 2021 році, керуючись ст. 31 Закону 

України «Про зайнятість населення», п.22 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», селищна рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А :  

1 . З а т в е р д и т и  П р о г р а м у  з а й н я т о с т і  н а с е л е н н я  н а  т е р и т о р і ї  

Є м і л ь ч и н с ь к о ї  с е л и щ н о ї  р а д и  н а  2 0 2 1  р і к ( д о д а є т ь с я )  

2.Затвердити види робіт, які можуть застосовуватись під час організації громадських робіт 

для зареєстрованих безробітних та мають суспільно корисну спрямованість, відповідають 

потребам та соціальному розвитку селищної ради відповідно до додатку 1 (додається). 

3.Створити тимчасові робочі місця з посадовим окладом відповідно до штатного розпису на 

період з 01 квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року, на які за направленням центру зайнятості 

будуть працевлаштовані особи, що мають статус безробітних для виконання громадських 

робіт. 

4.Фінансування організації громадських робіт у разі залучення зареєстрованих безробітних до 

виконання робіт суспільно корисної спрямованості проводити пропорційно – 50 % за рахунок 

коштів бюджету селища та 50 % за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття. 

5.Фінансування організації громадських робіт у разі залучення зареєстрованих безробітних до 

виконання робіт з благоустрою проводити пропорційно – 80 % за рахунок коштів бюджету 

селища та 20 % за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття. 

6.Уповноважити селищного голову укладати з Ємільчинською районною філією 

Житомирського обласного центру зайнятості договори про організацію громадських робіт та 

їх фінансування, а також укладати з особами, які братимуть участь у громадських роботах 

строкові трудові договори у письмовій формі із занесенням запису до трудової книжки 



відповідно до законодавства про працю. 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва та житлово – 

комунального господарства. 

 

 
 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про затвердження Програми зайнятості населення на території Ємільчинської селищної 

територіальної громади  на 2021 рік та видів робіт» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення _5__ сесії Ємільчинської 

селищної ради VІIІ скликання 

 від  16 квітня  2021р. №287 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма зайнятості населення 
 

на території Ємільчинської селищної  ради 

 

на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТА ПРОГРАМИ :  Реалізація програми зайнятості населення, забезпечення 

збереження ефективно функціонуючих робочих місць, підвищення ефективності 

використання робочої сили та скорочення обсягів “прихованого безробіття”, розвиток гнучких 

форм зайнятості на допоміжних роботах та сфері послуг. Своєчасно сприяти 

працевлаштуванню працездатного населення, запобігти масовому безробіттю шляхом 

здійснення активної політики на ринку праці, надання соціальної і матеріальної підтримки 

громадян, що потребують соціального захисту, забезпечити тимчасову зайнятість населення 

шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, сприяти 

створенню нових робочих місць на підприємствах та організаціях району. Підтримка суб’єктів 

господарювання, що створюють нові робочі місця, особливо в сільській місцевості.   

 

ЗАВДАННЯ: Повне виконання завдань бюджетної програми на 2021 рік. Охопити 100% 

незайнятого населення активними формами підтримки, вдосконалювати професійну освіту 

безробітних громадян з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці і 

можливості якнайшвидшого працевлаштування, зниження рівня й тривалості безробіття, 

особливо молодіжного, сімейного та сільського шляхом виконання заходів активної політики 

зайнятості, залучення безробітних до підприємницької діяльності, розвиток тимчасових та 

громадських робіт, надання матеріальної допомоги безробітним та членам їх сімей, тісна 

взаємодія з органами виконавчої влади, роботодавцями та іншими установами та 

організаціями в питаннях зайнятості населення. 

 

ПРІОРИТЕТИ: 

1.  Інформування про стан, основні процеси, які відбуваються на ринку праці. 

2. Вивчення потреб роботодавця і надання допомоги, щодо  комплектування підприємств 

персоналом. 

3. Інформування роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад безробітних. 

4. Інформування роботодавців про осіб, які мають цінні професії на стендах в секторі по роботі 

з роботодавцями філії центру зайнятості. 

5. Підбір працівників на замовлення роботодавців з використанням профдіагностичних 

методів. 

6. Створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних громадян у 

суб'єктів малого підприємництва з компенсацією єдиного соціального внеску. 

7. Задоволення потреб у робочій силі за допомогою тимчасової роботи. 

8. Надання комплексу спеціальних послуг (консультування, психологічна адаптація) 

вивільненим  на підприємствах. 

9. Консультування з питань законодавства щодо зайнятості. 

10. Інформування громадськості про витрати за статтями бюджету. 

11. Допомога в оперативному підборі вакансій (ярмарки вакансій). 

12. Проведення семінарів з роботодавцями. 

13. Професійне навчання на замовлення роботодавців.    

15. Розвиток соціального партнерства на всіх рівнях, тісна взаємодія служби зайнятості з 

органами місцевої влади, роботодавцями, професійними спілками та іншими 

представницькими органами. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ( в цілому по громаді): Вийти на ринок праці - 1600 осіб, буде 

працевлаштовано - 450 осіб,  з них на новостворені робочі місця з компенсацією ЄСВ - 12 чол., 

буде направлено на професійне навчання - 100 осіб, буде надано профорієнтаційних послуг 

2700 безробітним, буде направлено на громадські роботи та інші роботи тимчасового 

характеру - 50 осіб та інші. 

 

 

 



І. Правове забезпечення зайнятості населення 

            До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися 

усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за 

сумісництвом чи у вільний від навчання час. 

            Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безплатно. 

            Видами соціальних послуг за Законом України “Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття” та Законом України “Про зайнятість населення” 

є: 

- пошук підходящої роботи та сприяння, у тому числі шляхом надання роботодавцю 

компенсації єдиного соціального внеску за працевлаштованих безробітних та фінансування 

організації громадських робіт для безробітних; 

- професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація; 

- інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням. 

            Видами забезпечення за Законом України “Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття” є: 

- допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним 

підприємницької діяльності; 

-  допомога по частковому безробіттю; 

- матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації безробітного; 

- допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його 

утриманні.           

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають: 

- застраховані особи; 

- незастраховані особи; 

*військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх 

військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до 

законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України та особи, які 

проходили державну службу в підрозділах міліції, звільнені з військової служби у зв’язку із 

скороченням чисельності або штату без права на пенсію чи за станом здоров’я; 

*особи, які вперше шукають роботу; 

*інші незастраховані особи у разі їх реєстрації у встановленому порядку як безробітних; 

-за умови сплати страхових внесків: 

*громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі 

соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають; 

*особи, які забезпечують себе роботою самостійно; 

*фізичні особи –суб’єкти підприємницької діяльності; 

*особи, які виконують роботи згідно з цивільно-правовими угодами. 

Реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, 

здійснюється державною службою зайнятості за місцем постійного проживання або постійної 

(тимчасової) реєстрації за умови пред’явлення паспорта і трудової книжки, а у разі потреби-

військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють, а іноземних 

громадян і осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні,- тільки за наявності 

постійної прописки. 

Неповнолітні, які досягли 15 років і звернулися до державної служби зайнятості за 

сприянням у працевлаштуванні, можуть, як виняток, бути зареєстровані як такі, що шукають 

роботу, за згодою одного з батьків або осіб, що їх замінюють. За відсутності у них паспорта 

вони подають свідоцтво про народження та довідку з органів місцевого  самоврядування із 

зазначенням місця проживання. 

 

 

II. Працевлаштування безробітних на вільні та новостворені робочі місця 



Для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий дохід), підходящою 

вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і 

надається в тій же місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, 

який особа мала за попередньою роботою з урахуванням її середнього рівня, що склався в 

галузі відповідної області за минулій місяць. 

При пропонуванні підходящої роботи враховується трудовий стаж громадян за 

професією (спеціальністю), його попередня діяльність, вік, досвід, становище на ринку праці, 

тривалість періоду безробіття. 

Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають  професії (спеціальності), 

підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, або 

оплачувана робота (включаючи роботу тимчасового характеру), яка не потребує професійної 

підготовки, а для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після перерви 

тривалістю понад  шість місяців, - робота за професією (спеціальністю), що потребує 

попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікації, а в разі неможливості її надання - 

інша оплачувана робота за спорідненою професією (спеціальністю). 

Для громадян, які працювали не за професією (спеціальністю) понад шість місяців 

підходящою вважається робота,  яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за 

основною професією (спеціальністю) може бути підходящою за умови попередньої 

перепідготовки чи підвищення кваліфікації  з урахуванням потреб ринку праці у цій професії 

(спеціальності). 

У разі неможливості надання громадянинові роботи за професією (спеціальністю) 

протягом шести місяців безробіття, підходящою вважається робота, яка потребує зміни 

професії (спеціальності) з урахуванням здібностей, здоров’я  громадянина і колишнього 

досвіду, доступних для нього видів навчання та потреб ринку праці у цій професії 

(спеціальності). 

При зміні громадянами професії (спеціальності) за направленням державної службі 

зайнятості підходящою вважається робота як за новою, так і за попередньою професією 

(спеціальністю) за останнім місцем роботи. 

Право на соціальні послуги та матеріальне забезпечення на випадок безробіття мають 

застраховані та незастраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними. 

Працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і 

не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, держава забезпечує надання додаткових 

гарантій щодо працевлаштування.  

Для працевлаштування соціально незахищених категорій громадян підприємства, 

установи,   організації усіх форм власності з чисельністю понад 20 чоловік бронюють робочі 

місця самостійно. До соціально незахищених категорій громадян відносяться: 

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: 

- має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; 

- виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; 

- утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) 

та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності); 

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 

років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, 

прийматися на   роботу; 

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або 

альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або 

припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; 



5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років; 

6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; 

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх 

замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; 

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. 

 

 

Обсяги працевлаштування незайнятих громадян, які проживають на 

території  Ємільчинської селищної ради,  на вільні та новостворені робочі 

місця у 2021  році 

Табл.1 

Найменування  показника Кількість 

безробітних, 

осіб  

Термін 

виконання  

Відповідальний  

1. Працевлаштування на вільні та 

новостворені робочі місця 

250 Протягом 

року 

Ємільчинська філія 

ЖОЦЗ, 

Ємільчинська   

селищна рада  

 

На території Ємільчинської селищної ради станом на 1 березня 2021 року проживає 

та зареєстровані в Ємільчинській районній філії Житомирського обласного центру зайнятості 

як такі, що шукають роботу 460 осіб. 

 

ІІІ. Громадські роботи 

Одним із перспективних напрямів взаємовигідної співпраці державної служби 

зайнятості з підприємствами, установами та організаціями, передусім соціальної сфери, є 

організація тимчасової зайнятості (тимчасові та громадські роботи). 

 Громадські роботи - це загальнодоступні види тимчасової трудової діяльності 

громадян, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки, а саме: 

 - благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку і туризму; 

 - впорядкування меморіалів, пам'ятників, місць поховання воїнів, загиблих під час 

ВВВ; 

 - догляд за особами похилого віку та інвалідами; 

 - допомога сім'ям учасників АТО; 

 - виконання робіт на об’єктах соціальної сфери; 

 - інші доступні види трудової діяльності. 

 Органи місцевого самоврядування за участю державної служби зайнятості 

організовують громадські роботи на підприємствах, в установах, організаціях комунальної 

власності і за договорами - на інших підприємствах. Громадянам, які виявили бажання взяти 

участь в громадських роботах, служба зайнятості видає направлення на підприємство, де 

укладається тимчасовий трудовий договір. 

 В разі залучення безробітних осіб фінансування громадських робіт проводиться 

пропорційно за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

 Кошти Фонду можуть бути використані: 

- на оплату праці безробітних; 

- на придбання інвентарю, необхідного для проведення робіт 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n77


 

Орієнтовні обсяги організації громадських робіт на території  

Ємільчинської селищної ради у 2021 році 

                                                                                                          Табл.3 

 

Найменуванні 

показника 

Всього 

безробітни

х, осіб 

Перелік 

об’єктів та 

видів робіт 

Планове 

використання 

коштів (сільської 

ради та Фонду), 

тис.грн. 

Термі

н 

викон

ання 

Відповідальні 

1.Залучення 

до участі в 

громадських 

роботах 

місцевих 

безробітних 

50 Роботи з 

благоустрою, 

допомога сім'ям 

учасників АТО, 

інші види ГР 

 

В межах 

селищного 

бюджету та 

бюджету Фонду    

Протя

гом 

року 

Селищна рада, 

філія Житомирського 

ОЦЗ 

 

Розрахунок прогнозних витрат на оплату праці безробітних, які візьмуть участь в 

громадських роботах на території селищної ради в соціальній сфері за різними видами 

діяльності у 2021  р. 

        Табл.4 

 Вид діяльності Всього 

безробітних, 

осіб 

Заробітна 

плата, грн. 

Загальна сума витрат на 1 

місяць, грн 

(ЗП+нарахування, витрати 

на проїзд) 

Допомога сім'ям учасників АТО 

(ООС), надання послуг із догляду, 

обслуговування, соціально-медичного 

патронажу осіб з інвалідністю, 

виконання робіт на об’єктах 

соціальної сфери тощо, догляд за 

особами похилого віку 

50 6000,00 7320,00 

 

ІV. Професійне навчання безробітних громадян 

 

Професійна  підготовка,  перепідготовка   

та  підвищення  кваліфікації. 

Професійна  підготовка,  підвищення  кваліфікації і перепідготовка  осіб,  

зареєстрованих  у  службі  зайнятості  як  безробітних,  може  провадитись  у  випадках: 

неможливості  підібрати  підходящу  роботу  через  відсутність  у  громадянина  

необхідної  професійної  кваліфікації; 

          необхідності    змінити  кваліфікацію  в  зв’язку  з  відсутністю  роботи,  яка  відповідає  

професійним  навикам  громадянина; 

           втрати  здатності  виконання  роботи  за  попередньою  професією; 

           пошуку  роботи  вперше і  відсутності  професії ( спеціальності ). 

                            

Державна  служба  зайнятості  здійснює: 

- професійну  підготовку  та  перепідготовку  за  робітничими  професіями,  в  тому  

числі  за  індивідуальними  навчальними  планами  та  програмами; 

- професійну  підготовку,  перепідготовку  за  гнучкими  модульними  технологіями  

навчання; 

- перепідготовку  фахівців з  вищою  освітою; 



- підвищення  кваліфікації  робітників  та  спеціалістів,  у  тому  числі  шляхом  

стажування  на  підприємствах,  в  установах  та  організаціях; 

- навчання  основам  підприємницької  діяльності  для  організації  власної  справи. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 

 до рішення   селищної ради 

 від 16.04.2021р. № 287 

 

 

 

 

ВИДИ РОБІТ, 

які можуть застосовуватись під час організації громадських робіт для 

зареєстрованих безробітних у 2021 році, мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам та соціальному розвитку селищної ради 

- надання допомоги учасникам антитерористичної операції та об’єднаних сил із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії 

російської федерації на Донбасі, сім’ям поранених, загиблих військовослужбовців; 

              - надання послуг із догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з     

                  інвалідністю; 

              -  супровід осіб з інвалідністю по зору; 

              -  виконання робіт на об’єктах соціальної сфери; 

              -  догляд за особами похилого віку та особами, що потребують стороннього догляду; 

              -  роботи з благоустрою. 

 

Секретар ради                                                                                             Інна ОСТАПЧУК 
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