СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
35 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
22 грудня 2018 року

с.Судилків

№ 10

Про Програму зайнятості населення
Судилківської сільської ради на 2019
рік
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми зайнятості населення Судилківської
сільської ради на 2018 рік взяти до відома (додається).
2. Затвердити Програму зайнятості населення Судилківської сільської ради на 2019
рік (додається) .
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова

Т.М.Котик

Додаток
до рішення сільської ради від
22.12.2018року №10
Інформація про виконання Програми зайнятості населення Судилківської
сільської ради на 2018 рік
Рішенням вісімнадцятої сесії від 22.12.2017 року №13 затверджена Програма
зайнятості населення Судилківської сільської ради на 2018 рік. Програма діяла на
території населених пунктів сільської ради у 2018 році.
Основною метою Програми було надання додаткової соціальної підтримки та
вирішення невідкладних питань працевлаштування незайнятого населення сіл
територіальної громади,
подолання негативних, економічних, соціальних і
психологічних наслідків безробіття .
У 2018 році здійснювалась організація громадських робіт тимчасового характеру
незайнятого працездатного населення. Виконавчий комітет сільської ради активно
співпрацював з Шепетівською міськрайонною філією Хмельницького обласного центру
зайнятості з метою залучення безробітних, які перебувають на обліку, до участі в
громадських роботах тимчасового характеру.
Протягом 2018 року на території сільської ради працівниками, залученими до
громадських робіт, було проведено благоустрій та озеленення вулиць, зон відпочинку.
Прибиралось сміття та впорядковувались
кладовища, були ліквідовані стихійні
сміттєзвалища та упорядкована територія, де вони мали місце. Впорядковувались та
озеленювались придорожні смуги на території сільської ради. Було проведено
благоустрій території дошкільних закладів, будинків культури, бібліотек.
На виконання Програми у 2018 році до громадських робіт сільською радою було
залучено 82 людини працездатного віку та використано 50 830 грн. (заробітна плата
працівників, задіяних у громадських роботах).

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сільської ради
від 22.12.2018 року №10
ПРОГРАМА
зайнятості населення Судилківської сільської ради
на 2019 рік
Паспорт програми
1.

Ініціатор розроблення програми

Судилківська сільська рада

2.

Розробник програми

Судилківська сільська рада

3.

Відповідальний виконавець

Судилківська сільська рада

4.

Учасники програми

Судилківська сільська рада, Шепетівська
міськрайонна філія Хмельницького
обласного центру зайнятості

5.

Термін реалізації програми

2019 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми

Місцевий бюджет, інші кошти, які не заборонені
законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього тис.грн

100,0

1. Основні характеристики території, на якій здійснює повноваження сільська рада
1. Загальні положення
Відстань від районного центру до центральної садиби 6км.
Транспортна мережа загального призначення : автобусне сполучення
Транспортна доступність:
від населених пунктів сільської ради до центральної садиби:
 с. Білокриниччя -5км.
 с. Лозичне – 4км.
 с. Климентовичі – 20км.
 с. Рудня – Новенька – 25км.
 с. Хролин -8 км.
 с. Велика Медведівка-9,6 км.
 с. Купине-11,8 км.
 с. Савичі – 10 км.
 с. Траулин- 4,8 км.
 с. Новичі – 11,4 км.
 с. Жолудки- 13,1 км.
 с.Мальованка-15,3 км.
 с.Поляна-14,9 км.
 с.Городище-8,5 км.
 с.Красносілка-2,6 км.
 с. Пашуки-10,1 км.











































с.Вовківці-17,7 км.
с.Вовківчики-16,2 км.
с.Серединці-8,0 км.
с.Березне -9,0 км.
від населених пунктів сільської ради до інших населених пунктів району:
с. Білокриниччя до с. Серединці – 3км
с. Лозичне до с. Красносілка – 3км.
с. Климентовичі до с. Корчик – 5км.
с. Рудня – Новенька до с. Савичі – 3км.
с. Хролин до с.Сошки - 8 км.
с. Велика Медведівка до с.Орлинці -8,5 км.
с. Савичі до с.Червоний Цвіт – 6,6 км.
с. Новичі до с. Велика Решнівка -7,0км.
с. Жолудки до с. Велика Решнівка -8,5 км.
с.Мальованка до с.Конотоп – 20 км.
с.Городище до с. Плесна -8 км.
с.Пашуки до с. Мокіївці -4,1 км.
с.Вовківці до с. Жилинці -1,7 км.
с.Вовківчики до с.Пиляї -1 км.
с.Серединці до с. Білополь - 5 км.
с.Березне до с.КосаРешнівка -5 км.
від населених пунктів сільської ради до районного центру:
с. Судилків - 1км.
с. Білокриниччя - 11км.
с. Лозичне – 14км.
с. Климентовичі – 14км.
с. Рудня – Новенька – 19км.
с. Хролин -9 км.
с. Велика Медведівка-10,6 км.
с. Купине-12,8 км.
с. Савичі – 11 км.
с. Траулин- 5,8 км.
с. Новичі – 12,4 км.
с. Жолудки- 14,1 км.
с.Мальованка-16,3 км.
с.Поляна-15,9 км.
с.Городище-7,5 км.
с.Красносілка-1,6 км.
с. Пашуки-9,1 км.
с.Вовківці-16,7 км.
с.Вовківчики-15,2 км.
с.Серединці-7,0 км.
с.Березне -8,0 км.

2. На території, де здійснює свої повноваження рада, функціонують:

- підприємства сільського господарства (ПП «Врожай – Агро - 1», ПП «Врожай –Інвест
Агро»);
- підприємства добувної промисловості і розроблення кар'єрів (підприємство
Шепетівської виправної колонії №98 Хмельницької області с. Климентовичі);
- підприємства будівельної галузі (ПП «МВМ - 13»);
- підприємство поштової діяльності (поштове відділення);
- установи освіти ( заклади дошкільної освіти, загальноосвітні навчальні заклади) ;

- установи охорони здоров’я (амбулаторії загальної практики - сімейної медицини,
фельдшерсько – акушерські пункти);
- установи культури, мистецтва ( будинки культури, сільські клуби);
- заклади роздрібної торгівлі.
3. У населених пунктах проживає 13 590 чол. населення.
з них:
1. Працездатних, всього

6375чол.

з них:
1.1. зайняті:
у юридичних осіб
у приватних підприємців

-

1248чол.
781чол.

приватні підприємці

-

176чол.

- за межами району, області та за кордоном
1.2. студенти та військовослужбовці строкової
військової служби
1.3.безробітні на обліку в центрі зайнятості

1005чол.
775чол.
155чол.

4.Населені пункти, які розташовані на території ради:
Назва

Чисельність
населення,
осіб

Загальна
площа с/г
угідь, га

Кількість
особистих
селянських
господарств,
одиниць

Загальна площа
особистих
селянських
господарств, га

с. Судилків

5181

458,0

1651

338,8,0

с. Білокриниччя

596

46,9

203

41,20

с. Лозичне

686

35,0

225

34,20

с. Климентовичі

264

7,0

116

6,60

с. Рудня – Новенька

194

10,0

65

9,50

с. Хролин

661

177,98

222

116,4

с.ВеликаМедведівка

478

120,77

207

73,75

с.Купине

58

32,0

57

20,5

с. Савичі

48

33,85

24

21,0

с. Траулин

614

204,4

219

138,38

с. Новичі

178

133,66

65

187,02

с. Жолудки

207

69,0

72

56,18

с.Мальованка

58

40,0

42

38,5

с.Поляна

704

164,0

234

150,94

с.Городище

1785

444,03

601

226,4

с.Красносілка

341

85,0

111

82,0

с. Пашуки

401

125,2

133

105,0

с.Вовківці

233

131,0

93

175,5

с.Вовківчики

135

66,2

46

74,0

с.Серединці

657

197,5

239

223,5

с.Березне

111

65,2

45

80,4

5.Перспектива створення нових робочих місць, всього – 120 чол.
Залучення незайнятого працездатного населення до участь в громадських
роботах, які будуть організовуватись
6. Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.
З метою надання додаткової соціальної підтримки та вирішення невідкладних
питань працевлаштування незайнятого населення сіл територіальної громади,
подальшого подолання негативних, економічних, соціальних і психологічних наслідків
безробіття здійснюється організація громадських та інших робіт тимчасового характеру
незайнятого працездатного населення.
Водночас, за рахунок громадських та інших робіт тимчасового характеру
передбачається поліпшення благоустрою села, підтримання в належному стані об’єктів
соціальної інфраструктури, пов’язаної передусім із задоволенням життєвих потреб
населення, підвищення його добробуту.
Перелік видів громадських робіт на 2019 рік:
№
Види громадських робіт
1

Благоустрій та
озеленення
територій
населених
смуг,впорядкування кладовищ, зон відпочинку і туризму,парків.

пунктів,

придорожніх

2

Благоустрій та озеленення територій, підсобні роботи по поточному ремонту закладів
соціальної сфери (дитячих оздоровчих таборів, дитячих дошкільних закладів, будинків
інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, стадіонів, спортивних майданчиків)
закладів культури та охорони здоров’я

3

Впорядкування територій з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного
лиха, складних погодних умов, що не пов’язані з ризиком для життя визнаними такими у
встановленому порядку.

4 Інформування населення про надання житлових субсидій, робота з документацією,
розповсюдження інформаційних матеріалів, технічна обробка, кур”єрська доставка

матеріалів

5 Підсобні роботи при ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів
війни та інвалідів

6 Догляд за особами похилого віку, ветеранами війни та інвалідами, а також догляд за
хворими в закладах охорони здоров’я

7 Впорядкування місць меморіального поховання, пам'ятників, братських могил та інших
місць поховання загиблих захисників Вітчизни.

8 Підсобні роботи на ремонті культових споруд, пам’яток архітектури, історії та культури
9 Роботи з відновлення заповідників, пам’ятників архітектури, історії та культури.
10 Роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи з документацією в архівах
11 Підсобні роботи, пов’язані з ремонтом вулично-дорожньої мережі на території населених
пунктів

12 Меліоративні роботи, що проводяться на території населених пунктів
13 Посадка і догляд за лісовими культурами, вирощування сіянців в лісових розсадниках,
очищення та прополка лісових розсадників, посадка саджанців та догляд за ними, виконання
робіт по заготівлі насіння жолудя, шишок, березового соку,хвойної лапки та
інше,транспортування саджанців та інших виробів та матеріалів.

14 Сільськогосподарські роботи по посадці, вирощуванні, догляду та заготівлі рослин,
підготовка насіння до сівби, підсобні роботи по ремонту сільськогосподарської техніки,
роботи по боротьбі з шкідниками полів. Догляд за сільськогосподарськими культурами,
збирання врожаю, просушка та переробка сільськогосподарської продукції, сортування та
закладка її на зимове зберігання,транспортування сільськогосподарської продукції.
Вирощування та заготівля лікарських рослин, ягід.

15 Роботи, пов’язані з очищенням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел
річок

16 Прибирання виробничих та службових приміщень, прибирання будівельного сміття.
17 Підсобні роботи
18 Вантажно-розвантажувальні роботи.
19 Догляд за насадженнями, квітами, дорогами.
19 Робота з документацією.
20 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та снігових заметів
21 Підготовчі

роботи щодо оформлення документів для призначення пенсій та
субсидій(підсобні роботи по заклеюванню конвертів, підсобні роботи з підготовки
відправки листів поштою, підсобні роботи по обробці та сортуванню пошти, кур’єрська
доставка листів адресатами,розклеювання інформаційних об’яв).

22 Охорона громадського порядку та інформування громади про роботу міліції.
23 Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу
осіб з інвалідністю.

24 Надання допомоги учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО
25 Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
26 Роботи з соціально вразливими верствами населення, інші роботи соціального напрямку
27 Виконання підсобних робіт до опалюваного періоду та в опалювальний період для
дошкільних та інших навчальних закладів, закладів охорони здоров’я

28 Організація заходів з дозвілля дітей та молоді в закладах культури
29 проведення заходів суспільно-культурного призначення (спортивні змагання, фестивалі
тощо)

30 Організації заходів по екологічному оздоровленню територій населених пунктів.
31 Інші доступні види трудової діяльності, що не пов'язані з ризиком для життя, які
відповідають потребам району, мають суспільно корисну спрямованість та сприяють їх
соціальному розвитку

Створити у Судилківській сільській раді тимчасові місця для організації та
проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Активно співпрацювати з Шепетівською міськрайонною філією Хмельницького
обласного центру зайнятості з метою залучення безробітних, які перебувають на обліку,
до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Сприяти Шепетівській міськрайонній філії Хмельницького обласного центру
зайнятості в укладанні договорів на проведення громадських робіт та інших робіт
тимчасового характеру з підприємствами, установами та організаціями різних форм
власності, які працюють на території Судилківської сільської ради.
Виділити кошти з місцевого бюджету в сумі 100 000,00 грн. на реалізацію заходів
щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Фінансування організації громадських та інших робіт тимчасового характеру
здійснюється за рахунок:
- коштів місцевого бюджету;
- коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття;
- інших джерел фінансування згідно чинного законодавства.

Сільський голова

Т.М.Котик

