
 

 

 

                                                                                   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок шостої сесії сьомого скликання 

 

 

21 грудня 2018 року № 383 

 

Про затвердження Програми  

зайнятості населення на 2019 рік 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи листи 

управління соціального захисту населення Пирятинської районної державної 

адміністрації від 07.11.2018 № 01-37/1634, Пирятинської районної філії 

Полтавського обласного центру зайнятості від 16.11.2018 № 2885/02-27, 

комунального підприємства „Каштан“ від 07.11.2018 № 308, висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму зайнятості населення на 2019 рік, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 

комунальне підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.), управління соціального 

захисту населення Пирятинської районної державної адміністрації (Гудзь В.В.), 

фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.) в частині передачі трансфертів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма зайнятості населення на 2019 рік розроблена відділом 

економічного аналізу та розвитку управління економіки виконкому 

Пирятинської міської ради з урахуванням очікуваних тенденцій економічного і 

соціального розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

які впливають на формування ринку праці та його показники. 

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і 

термінами реалізації документ, який відповідає правовим, фінансовим, 

соціально-економічним, організаційно-господарським та іншим умовам 

життєдіяльності міської об’єднаної громади. 

Програма спрямована на виконання першочергових завдань щодо 

зайнятості населення, здійснення заходів щодо скорочення безробіття та 

соціального захисту неконкурентноспроможних верств населення. Збереження 

та створення на території громади ефективно функціонуючих робочих місць, 

сприяння легалізації зайнятості населення 

До складу Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

входять десять населених пунктів – місто Пирятин, села Калинів Міст, 

Верхоярівка, Замостище, Заріччя, Голобородька, Ївженки, Олександрівка, Рівне, 

Могилівщина. Чисельність населення станом на 01.10.2018 становить                     

16917 осіб. 

За даними Головного управління статистики у Полтавській області 

станом на 01.10.2018 кількість СГД - юридичних осіб, зазначених в Єдиному 

державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по 

населених пунктах громади, становить 280. Упродовж січня-вересня 2018 року 

створено 5 нових підприємств, сферою діяльності яких є – сільське 

господарство та різноманітні послуги. Необхідно зазначити, що переважна 

більшість підприємств сконцентрована у місті – 268, в Олександрівці – 7, в 

Калиновому Мості – 3, у Верхоярівці - 2, в решті населених пунктах 

підприємства відсутні. 

Станом на 01.10.2018 року на обліку в управлінні економіки виконкому 

міської ради перебуває (оціночно) 702 фізичних осіб-підприємців. Упродовж сі- 

чня-вересня 2018 року зареєстрували діяльність 113 ФОП, ліквідували –                   

104 ФОП. 

Промисловий комплекс налічує 12 підприємств (ТОВ „Пирятинський 

сирзавод“, ТОВ „Пирятиндрев“, ТОВ „Сільськогосподарське підприємство 

комбіркормовий завод“, ТОВ „Оріон“ та інші),  разом з тим, виробництво та 

реалізацію промислової продукції фактично здійснюють – 4 підприємства, 

послуги промислового характеру надають – 4 підприємства. Решта підприємств 

знаходяться у стані припинення діяльності або банкрутства. Чисельність 

працюючих в галузі з початку року скоротилась на 40 осіб і складає 993 особи. 

Станом на 01.10.2018 року у рослинницької галузі зайняті 18 СГД. 



Досить розвинений малий та середній бізнес. Найбільша частка як юри- 

дичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, сконцентрована у торгівлі (40- 

48%) та послугах (до 30%). Зокрема, добре розвинені послуги з обслуговування 

сільськогосподарського виробництва, громадського харчування, побутового об- 

слуговування, виробництва виробів з дерева, будівельних матеріалів і конструк- 

цій тощо. 

Торгівельно-побутова інфраструктура налічує: 

ринок (ПП РССТ „Пирятинський ринок“); 

торгово-розважальні комплекси (ФОП Бугайова Л.В., ФОП Якименко 

А.І.); 

супермаркети („Хвилинка, „Фора“, „АТБ“), 34 заклади ресторанного 

господарства; 

205 торгівельних об’єктів з реалізації продовольчих, непродовольчих 

товарів змішаних груп товарів; 

2 обʼєкти у сфері спорту і туризму, 2 приватні стоматологічні кабінети; 

40 об’єктів з надання послуг у сфері побутового обслуговування (лазні, 

перукарні, з пошиву та ремонту одягу, ремонту побутових приладів тощо); 

4 об’єкти з надання послуг з вантажних перевезень та поштових 

відправлень; 

3 інтернет-провайдери з надання послуг кабельного телебачення та 

безпровідного інтернету; 

7 об’єктів із виготовлення та встановлення металопластикових вікон, де- 

рев’яних та броньованих дверей; 

3 обʼєкти з надання фінансових послуг (ломбарди); 

3 пункти збору вторинної сировини (макулатури, склотари); 20 аптечних 

закладів ( у тому числі 5 ветаптек); 

15 АЗС (у тому числі 3- газозаправні пункти). 

Послуги виробничого характеру надають: 

2 цехи по виробництву меблів (ФОП Вірченко А., ФОП Коробка О.); 1 

цех з виробництва керамічних виробів (ФОП Сьомін С.М.); 

2 цехи з виробництва металевих конструкцій, металевих парканів, 

лісопильного та стругального виробництва (ФОП Сокур В.Ю., ФОП Симоненко 

О.В.); 1 міні-підприємство з ремонту холодильного обладнання (ФОП 

Довженко С.В.); 

1 міні-підприємство з виробництва виробів із бетону, гіпсу та цементу, 

декоративних парканів (ФОП Мельникович М.М.); 

1 міні-підприємство з виробництва виробів із бетону, гіпсу та цементу 

(декоративні паркани) та тротуарної плитки (ФОП Чорнобиль А.Б.); 

2 міні-пекарні з виробництва хліба та хлібобулочних виробів (ФОП 

Яременко О.О. та ФОП Маслак О.В.); 

2 цехи з виробництва макаронних виробів (ФОП Негодяєв С.В., ФОП 

Тарасенко О.М.). 

В сфері освіти на території Пирятинської об’єднаної територіальної 

громади функціонують 3 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких 

навчаються 2012 учнів, один вищий навчальний заклад, в якому здобувають 



освіту 54 студентів, школа естетичного виховання, де навчається 370 

вихованців, 7 дошкільних навчальних закладів –  606 дітей, 3 позашкільні 

навчальні заклади – 1125 дітей.  

На обліку в Пирятинській районній філії Полтавського обласного центру 

зайнятості станом на 01.10.2018 зареєстровано 432 жителя міської об’єднаної 

територіальної громади. Упродовж 2018 року створено 20 нових робочих місць 

у сферах виробництва хлібобулочних виробів, торгівлі, ремонту побутової 

техніки, обслуговування автотранспортних засобів. 

Особи, які перебувають на обліку в Пирятинській районній філії 

Полтавського обласного центру зайнятості, залучаються до громадських робіт 

при оформленні житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг.  

1. Мета Програми, основні завдання 
 

Мета Програми полягає у здійсненні конкретних заходів щодо 

запобігання безробіттю, залучення до виконання громадських робіт 

незайнятого населення міської об’єднаної територіальної громади, посилення 

мотивації до легальної зайнятості, соціальної підтримки безробітних, 

зареєстрованих в Пирятинській районній філії Полтавського обласного центру 

зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості. 

 

2. Обгрунтування шляхів і засобів  розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування 
 

Програмою зайнятості населення на 2019 рік передбачається: 

розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості 

роботодавців у створенні робочих місць; 

вжиття заходів щодо підвищення якості робочої сили; 

посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізації 

трудових відносин; 

підвищення конкурентоспроможності економічного активного населення; 

сприяння підвищенню рівня життя населення; 

підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення 

регулювання трудової міграції 

сприяння у працевлаштуванні незайнятого населення; 

забезпечення соціального захисту безробітних. 

Фінансування Програми передбачається із загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади шляхом передачі поточного 

трансферту комунальному підприємству „Каштан“ та управлінню соціального 

захисту населення Пирятинської РДА. 
 

3. Строки там етапи виконання Програми 

Виконання заходів Програми буде проходити впродовж 2019 року 

 

 



4. Перелік завдань і заходів Програми та її результативні показники 
 

Залучення до виконання громадських робіт незайнятого населення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, зареєстрованого в 

Пирятинській районній філії Полтавського обласного центру зайнятості.    

Здійснення контролю за додержанням законодавства про працю при 

використанні роботодавцями незадекларованих працівників з метою 

запобігання їх нелегальній зайнятості. 

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не 

здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. 

Проведення інформаційно роз’яснювальної роботи щодо попередження 

та запобігання неврегульованій зовнішній трудовій міграції та протидії тор- 

гівлі людьми серед незайнятого населення. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координацію виконання даної Програми буде проводити виконком 

Пирятинської міської ради.  

Контроль за виконанням Програми буде здійснювати постійна комісія 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.) 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

 до Програми 

 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Програма зайнятості населення на 2019 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми Пирятинська  міська  рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

 

Розпорядження  міського голови  від  05.12.2018  № 205 

3. Розробник програми Відділ економічного розвитку та аналізу виконкому 

Пирятинської міської ради 

4. Співрозробник програми Пирятинська  районна філія Полтавського обласного центру 

зайнятості 

5. Відповідальний виконавець програми Комунальне  підприємство  „Каштан“ (Скочко В.І.) 

управління соціального захисту населення Пирятинської РДА 

(Гудзь В.В.)  

фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.) 

6. Учасник програми Комунальне  підприємство  „Каштан“ 

управління соціального захисту населення Пирятинської РДА 

7. Термін реалізації програми 2019  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

 

378,5 тис. грн. 

9.1. коштів міської ОТГ 378,5 тис.грн.  

9.2 кошти Пирятинської районної філії 

Полтавського обласного центру 

зайнятості 

 

 

 

 

 Додаток 2 

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення  Програми зайнятості населення на 2018 рік 

 

                                                                        тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми, 

тисяч гривень 
І ІІ ІІІ 

2019 рік 20__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

378,5       378,5 

 

Кошти міської ОТГ 

 

378,5     378,5   

кошти не 

бюджетних  

джерел 

 

- 

     

- 

 

 

 

 



 Додаток 3 

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми зайнятості населення на 2019 рік 

 

№  

 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

викона

ння 
заходу 

 

 

Виконавці 

 

 
 

 

Джерела 

фінансу 

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн
я (вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 
 

 

1. Соціальна  

підтримка  

безробітних  

жителів  

міста 

Залучення до 

громадських робіт 

незайнятого 

населення, яке 

зареєстроване в  

Пирятинській 

районній філії 

Полтавського 

обласного центру 

зайнятості 

2019 

рік 

КП  „Каштан“, 

Фінансове 

управління міської 

ради 

 

 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Пирятинської 

РДА,  

Фінансове 

управління міської 

ради 

 

Кошти  

міської 

ОТГ 

 

305,5 

 

 

 

 

73,0 

 

Виконання 

 

 

 

 

Виконання 

2. Розширення 

сфери 

застосування 

праці та 

стимулюва-

ння 

зацікавле-

ності 

роботодавців 

у створенні 

нових 

робочих 

місць 

Сприяння зайнятості 

безробітних шляхом 

проведення 

консультативних 

зустрічей з особами, 

які перебувають на 

обліку в 

Пирятинській 

районній філії 

Полтавського 

обласного центру 

зайнятості 

2019 

рік 

Пирятинська 

районна філія 

Полтавського 

обласного центру 

зайнятості 

  Виконання 

3 Підвищення 

соціального 

захисту 

населення, 

сприяння 

легалізації 

зайнятості 

 

 Забезпечити захист 

прав найманих 

працівників шляхом 

здійснення 

державного нагляду 

за додержанням 

законодавства про 

працю суб’єктами 

господарювання та 

фізичними особами-

підприємцями 

2019 

 рік 

 Головний 

спеціаліст-

інспектор 

праці управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

  Виконання 

4. Здійснювати  

постійний контроль 

за дотриманням 

суб’єктами 

господарювання та 

фізичними особами-

підприємцями вимог 

законодавства про 

працю в частині 

оформлення 

трудових відносин 

та легалізації оплати 

праці 

2019 

  рік 

Головний 

спеціаліст-

інспектор 

праці управління 

економіки 

виконкому міської 

ради 

  Виконання 

 Всього     378,5  

 



 Додаток 4 

 до Програми 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада вул. Соборна, 21, м.Пирятин, 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації _______02_________________________________  

Код програмної класифікації ____0216030, 0219770              

Код функції ____2610,  2620______________________________________________        

 

№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний за 

проведення заходу 

(організація, 

управління, відділ, 

особа) 

Затверджено  

на 2019 рік, 

тисяч гривень 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього 

тис. 

грн. 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь
 

1 Зайнятість  

населення 

Рішення      

46-ої сесії  

міської  

ради  від 

21.12.2018 

№ 383 

КП  „Каштан“, 

управління 

соціального 

захисту населення 

Пирятинської 

РДА, фінансове 

управління міської 

ради 

378,5 378,5 2
0
,4

 

2
0
,4

 

2
5
,5

 

3
0
,5

 

4
4
,1

 

3
6
,5

 

2
2
,9

 

3
0
,5

 

2
5
,5

 

4
9
,6

 

4
9
,5

 

2
3
,1

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

 (кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду) 

 

 

 

Начальник управління економіки 

виконкому міської ради І.В. Солдатова 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
 

 

21 грудня 2018 року  


