
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення ,, Про затвердження Програми з організації громадських та
інших робіт тимчасового характеру по Березанській міській раді на 2023-2024
роки“

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
 Проект рішення розроблено  Березанською міською філією Київського

обласного центру зайнятості  відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законів України “Про зайнятість населення”, “Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок
безробіття”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 року № 621
“Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-
комунальних послуг”, “Порядку організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.03.2013 року № 175 та з метою вирішення питань тимчасової
зайнятості населення Березанської територіальної громади, зменшення
масштабів безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян, які
тимчасово втратили роботу та надання посильної допомоги у екологічному
захисті навколишнього середовища і впорядкуванні території громади, зон
відпочинку та інших природоохоронних та історичних об’єктів

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття рішення є затвердження сесією Березанської міської

ради Програми з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру
по Березанській міській раді на 2023-2024 роки.

3. Правові аспекти
Нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання є Закон

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закон України “Про
зайнятість населення”, Закон України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування України на випадок безробіття”, постанови Кабінету
Міністрів України від 14.07.2010 року № 621 “Про посилення соціального
захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг”, “Порядку
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру”, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року № 175

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Виконання заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів

бюджету Березанської міської ради  та Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття; коштів
підприємств, організацій та установ; інших джерел відповідно до
законодавства.



5. Позиція заінтересованих органів
Проєкт рішення не потребує погодження інших зацікавлених органів.

6. Регіональний аспект
Прийняття рішення дозволить забезпечити належне вирішення питань

тимчасової зайнятості населення Березанської територіальної громади,
зменшення масштабів безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян,
які тимчасово втратили роботу та надання посильної допомоги у екологічному
захисті навколишнього середовища і впорядкуванні території громади, зон
відпочинку та інших природоохоронних та історичних об’єктів.

7. Громадське обговорення
Не підлягає громадському обговоренню.

8. Прогноз результатів
Прийняття рішення сприятиме зменшенню масштабів безробіття,

забезпеченню соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу та
надання посильної допомоги у екологічному захисті навколишнього
середовища і впорядкуванні території громади, зон відпочинку та інших
природоохоронних та історичних об’єктів.

Директор                                                                          Лариса ПРОЗОРОВА


