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Ч О Т И Р Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я  
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

№ VIII/14/___      від 18 лютого 2021 року 

 

Про затвердження Програми організації 

громадських та інших робіт тимчасового характеру 

на території Збаразької міської ради на 2022 рік 

 

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", ст. 31 Закону України "Про зайнятість населення", з метою 

забезпечення тимчасової зайнятості населення та сприяння соціальному 

розвитку міста,  Збаразька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру на території Збаразької міської територіальної громади 

на 2022 рік (додається). 

2. Фінансування організації таких робіт здійснювати за рахунок коштів 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття та коштів Збаразької міської ради. 

 

 

Збаразький міський голова     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
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1. Загальні положення 

1.1. 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. 

Громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної 

громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад, 

організовуються місцевими державними адміністраціями, виконавчими 

комітетами сільських, селищних, місцевих рад за участю територіальних 

органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах. 

Відповідно до вищезазначеного Закону 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 за рахунок коштів місцевих бюджетів 

та/або Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття. 

У зв’язку з цим є необхідність в прийнятті Програми організації 

громадських та інших робіт на 2022 рік у відповідності до рекомендованих 

видів громадських та інших робіт тимчасового характеру, які мають суспільно 

корисну спрямованість, відповідають інтересам територіальної громади та 

сприяють її соціальному розвитку. 

Програмою передбачено, що при організації громадських робіт в 

організаціях та установах, фінансування здійснюється за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. 

1.2. Організація забезпечення громадських та інших робіт тимчасового 

характеру. 

Перелік підприємств, організацій та установ, у яких можуть 

організовуватися оплачувані громадські роботи: 

- Збаразьке МКП по благоустрою “Добробут”,  

- Збаразьке МКП “Збараж”. 

Перелік видів громадських та інших робіт тимчасового характеру: 

- благоустрій та озеленення території населених пунктів, об’єктів соціальної 

сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх 

смуг; 

- інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та 

робота з документацією; 

- підсобні роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної 

сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони 

здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, 

інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх та 

осіб без постійного місця проживання); 

- догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, учасникам 

АТО та членам їх сімей, дітям-сиротам, у т.ч. що здійснюється благодійними 

фондами та громадськими організаціями, а також догляд за хворими у закладах 



охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей 

похилого віку; 

- роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, 

ветеранів війни, інвалідів та інвалідів АТО, що проводяться за рішеннями 

органів місцевого самоврядування; 

- роботи, пов’язані з будівництвом та ремонтом об’єктів (приміщень) 

благодійних фондів та громадських організацій, які надають допомогу 

соціально незахищеним верствам населення, дітям - сиротам та дітям 

позбавленим батьківського піклування, особам похилого віку, інвалідам (в т.ч. 

інвалідам АТО), які потребують піклування  та сприяють соціальній 

реабілітації осіб; 

- супровід осіб з вадами зору; 

- догляд, обслуговування, соціально-медичний патронаж осіб з інвалідністю (в 

т.ч. інвалідам АТО) та особам, які потрапили в складні життєві обставини, що 

обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом. 

- допомога в оформленні документів, соціальний  супровід, робота по догляду 

за особами похилого віку, інвалідами та інші роботи пов’язані із забезпеченням 

соціального супроводу або стороннього догляду за ЛЖВ, прибирання 

нежитлових приміщень, в яких здійснюється медико-соціальна та психологічна 

допомога. 

- інші доступні види трудової діяльності (кваліфікованого та некваліфікованого 

характеру), що проводяться за рахунок коштів підприємств, установ та 

організацій, і які  сприяють соціальному та економічному розвитку регіону та 

тимчасовій зайнятості населення, 

-    кур'єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку,                

- виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних захворювань. 

Програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру 

на території Збаразької міської ради на 2022 рік передбачає комплекс заходів 

щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення шляхом направлення їх на 

громадські роботи, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають 

проблемам Збаразької міської ради і сприяють її економічному і соціальному 

розвитку.  

1.3. Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про зайнятість населення», постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.03.2013 року № 175 «Про затвердження Порядку 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру». 

 

2.  Управління програмою 

Збаразька районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості 

організовує: 

- укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями про 

організацію та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру; 

- підбір та направлення безробітних на підставі укладених договорів; 

- інформування безробітних громадян, які дали згоду на участь в громадських 

та інших роботах тимчасового характеру, про умови, режим роботи, оплату 

праці та соціальні гарантії на підприємстві, в організації та установі; 

- при залученні безробітних до громадських робіт за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття 



фінансування організації таких робіт здійснює відповідно поданих розрахунків 

згідно з кошторисом витрат на оплату праці безробітних. 

      Збаразька міська рада: 

- визначає відповідальних виконавців за створення тимчасових робочих місць 

для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, в 2022 році; 

- визначає перелік видів та обсягів громадських та інших робіт тимчасового 

характеру. 

Комунальні підприємства: 

- організовують укладання договорів з Збаразькою районною філією 

Тернопільського обласного центру зайнятості про організацію та проведення 

громадських та інших робіт тимчасового характеру; 

- приймають безробітних громадян на створені тимчасові робочі місця за 

направленням Збаразької районної філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості; 

- укладають з безробітними громадянами трудові договори на участь в 

громадських та інших роботах тимчасового характеру; 

- оформляють документацію на оплату праці безробітних, зайнятих на 

громадських та інших роботах тимчасового характеру. 

 

3. Мета Програми  

 

Головною метою Програми є забезпечення тимчасової зайнятості громадян 

та сприяння економічному та соціальному розвитку територіальної громади. 

Залучення незайнятих мешканців підвідомчої території міської ради до участі у 

виконанні громадських робіт, що дозволить шляхом матеріальної підтримки і 

адаптації до трудової діяльності безробітних знизити соціальну напругу і 

вирішувати проблеми населених пунктів територіальної громади у питанні 

благоустрою територій, об`єктів соціальної сфери, меморіальних поховань та 

інших об’єктів, соціального розвитку міста. 

Одним із важливих заходів підтримки людей у період вимушеного 

безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах - 

загальнодоступному виді тимчасової трудової діяльності громадян, що 

виконуються на договірній основі. 

Закон України «Про зайнятість населення», Порядок організації 

громадських та інших робіт тимчасового характеру затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175 визначає різні  

підходи стосовно організації цих робіт, передбачає фінансування їх за рахунок 

коштів міського бюджету та Фонду загальнообов`язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) на 

паритетних засадах, а також окремими підприємствами, організаціями і 

установами. 

Реалізація цього напрямку дасть змогу населенню заробляти кошти на 

прожиття у скрутний для себе час і, разом з тим, внести певний вклад у 

вирішення соціально важливих проблем об`єднаної територіальної громади. 

Крім того, участь у громадських роботах активізує інтерес до пошуку 

підходящої роботи, прискорить вирішення проблеми працевлаштування 

безробітних. 

 
 



4. Обґрунтування шляхів і засобів розв`язання проблеми, строки  

виконання  Програми 

 

 Програма передбачає розв`язання проблеми забезпечення тимчасової 

зайнятості населення (передусім осіб, зареєстрованих як безробітні) шляхом 

направлення їх на громадські роботи, які мають суспільно корисну 

спрямованість, відповідають потребам громади.  

Досягнення цілей Програми забезпечується створенням банку даних про осіб, які 

бажають взяти участь у громадських роботах, визначенням видів робіт, які можуть 

застосовуватися під час організації громадських робіт, переліку підприємств, на яких 

будуть організовуватись громадські роботи. 

Програма реалізується протягом 2022 року. 
 

 

5. Ресурсне забезпечення  Програми  

 

Пунктом 6 статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» 

встановлено, що 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 за 

рахунок коштів міського бюджету та/або Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

Громадські роботи у 2022 році будуть здійснюватися   за рахунок коштів Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття та коштів Збаразької міської ради. 

 

6. Завдання та  результативні  показники Програми  

Поєднання спільних зусиль і зацікавленості органів місцевого 

самоврядування, служби зайнятості та роботодавців дасть можливість 

допомогти вирішити соціально-побутові проблеми безробітних громадян. 

 

7. Заходи щодо виконання Програми  

 

№ 

з/п 

 
Найменування заходу 

 
Виконавці 

 
Термін 

виконання 

1. Визначення обсягу робіт 

та об’єктів, на яких буде 

організовано громадські 

роботи 

 Збаразька міська рада Протягом 

року 

2. Забезпечення 

безробітних необхідним 

інвентарем та 

матеріалами 

Збаразька міська рада, 

комунальні підприємства 

Протягом 

року 

3. Оплата громадських 

робіт 

Фонд загальнообов'язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття, Збаразька 

міська рада 

Протягом 

року 



8. Очікувані  результати  виконання  Програми 

 

Проблема безробіття є однією з найактуальніших на території нашої 

громади. Наявна  кількість вакансій неспроможна повністю задовольнити попит 

бажаючих знайти роботу. Одним з важливих заходів для пом`якшення 

напруженості на ринку праці є залучення громадян до громадських робіт, 

забезпечення додаткової соціальної підтримки та тимчасової  зайнятості осіб, 

які шукають роботу.  

 

 

Секретар ради         Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 

 

 


