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ГРОМАДСЬКІ ТА ІНШІ РОБОТИ ТИМЧАСОВОГО ХАРАКТЕРУ
ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ ОСІБ.

Відповідно  до  ст.  31  Закону  України  «Про  зайнятість  населення»  громадські
роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади,
які  організовуються  для  додаткового  стимулювання  мотивації  до  праці,  матеріальної
підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

Саме за рахунок тимчасової зайнятості можна задовольнити потреби роботодавців у
робочій  силі  та  виконати  певні  види  робіт.  З  іншого  боку,  громадські  та  інші  роботи
тимчасового характеру є засобом реалізації політики зайнятості населення, що може зняти
соціальну  напругу  на  ринку  праці,  сприяти  соціально-економічному  розвитку  регіону,  а
також  забезпечити  трудову  адаптацію  безробітних  і  бути  для  них   джерелом  доходу  у

скрутний  з  матеріальної  точки
зору період. 
      Фінансування  організації
громадських робіт здійснюється за
рахунок  коштів  місцевих
бюджетів,  роботодавців  та  інших
не  заборонених  законодавством
джерел.  У  разі  залучення
зареєстрованих  безробітних  до
громадських  робіт  фінансування
організації  таких  робіт
здійснюється  пропорційно
рівними  частинами  за  рахунок
коштів  місцевих  бюджетів  та
Фонду  загальнообов'язкового

державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Відповідно  до  Порядку  організації  громадських  та  інших  робіт  тимчасового

характеру, затвердженного постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013
р. № 175, до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних
засадах залучаються такі категорії осіб:

- зареєстровані безробітні;
- особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості як такі, що шукають роботу;
-  працівники,  які  втратили  частину  заробітної  плати  внаслідок  вимушеного

скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку
із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.



Види  громадських  робіт  визначаються  місцевими  органами  влади  (місцевими
державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад) за
критеріями, а саме:

1)  мають  тимчасовий  характер  і  для  їх  організації  не  можуть  бути  використані
постійні робочі місця та вакансії;

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;
3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;
4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не

потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.
З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру,

роботодавці укладають в письмовій формі трудові договори на строк до двох місяців, а для
заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи(посада), –
до чотирьох місяців, а до їх трудових книжок вносять відповідні записи.  При цьому строк
суммарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Варто зауважити,  що відповідно до  ч.  7 ст.  46 Закону України «Про зайнятість
населення» для безробітних, які не мають професії, або таких, що працювали на роботах, які
не потребують спеціальної підготовки, та перебувають на обліку як безробітні більше шести
місяців,  підходящою  роботою  також  вважається  участь  у  громадських  та  інших  роботах
тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць. Так само і для громадян, які
бажають відновити трудову діяльність після перерви, що триває більше 12-ти місяців, участь
у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, що тривають понад один
місяць,  за  умови,  що вони відповідають їх освіті,  професії  (спеціальності),  професійному
досвіду,  зокрема,  за  спорідненими  професіями,  також  вважається  підходящою  роботою.
Щоправда, зазначене не стосується громадян, яким до досягнення загально встановленого
пенсійного віку залишилося два і менше років.

На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру,
поширюються  державні  соціальні  гарантії,  передбачені  законодавством  про  працю  та
зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не
може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної  плати,  та відповідно до положень
угоди.

Зветраю увагу на те ,що виконання громадських робіт та робіт тимчасового характеру
має  здійснюватися   на  добровільних  засадах  –  тобто  направлення  осіб  на  такі  роботи
можливе тільки за їх згодою.


