
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження Програми організації 
і проведення громадських та інших 
робіт тимчасового характеру у 
Львівській міській територіальній 
громаді 
 
 

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про зайнятість населення“, Порядку організації громадських та 
інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.03.2013 № 175, керуючись постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2022 № 252 “Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану“, з метою 
додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 
безробітних та інших категорій осіб виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити Програму організації і проведення громадських та 
інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній 
громаді (додається). 

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПРОГРАМА 
організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового 

характеру у Львівській міській територіальній громаді 
 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Програма організації і проведення громадських та інших робіт 
тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді (надалі 
– Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, “Про зайнятість населення“, Порядку 
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 
№ 175. 

2. Мета Програми 
 

2.1. Метою Програми є додаткове стимулювання мотивації до праці, 
матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб. 
 

3. Фінансування Програми 
 

3.1. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються 
зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину 
заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської 
міської територіальної громади та/або коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття (надалі – Фонд). За рахунок коштів Фонду здійснюється 
насамперед фінансування організації громадських робіт, кошти для 
фінансування якої виділено з бюджету Львівської міської територіальної 
громади. 

3.2. Фінансування організації громадських робіт здійснюється за 
рахунок та у межах коштів, передбачених у загальному фонді бюджету 
Львівської міської територіальної громади на відповідний рік. 

3.3. Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру 
здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, 
незаборонених законодавством. 

 
 



4. Заходи з виконання Програми 
 

4.1. Визначити, що видами громадських робіт за Програмою, які 
мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громадян 
Львівської міської територіальної громади і сприяють їхньому соціальному 
розвитку, є: 

4.1.1. Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю та іншим 
соціально незахищеним верствам населення. 

4.1.2. Здійснення супроводу осіб з інвалідністю та озвучення книг для 
осіб з вадами зору. 

4.1.3. Робота бібліотекаря та оператора комп’ютерного набору; 
навчання роботи на персональному комп’ютері. 

4.1.4. Надання юридичних та реабілітаційних послуг. 
4.1.5. Надання соціальної допомоги щодо підтримки бездомного 

населення. 
4.1.6. Надання профорієнтаційної підтримки людям у кризових 

ситуаціях, соціально незахищеним верствам населення. 
4.1.7. Надання соціальної, юридичної допомоги та реабілітаційних 

послуг учасникам бойових дій та внутрішньо переміщеним особам. 
4.1.8. Надання послуг з психологічної, юридичної, профорієнтаційної 

підтримки особам, звільненим з місць позбавлення волі. 
4.1.9. Робота з документацією. 
4.1.10. Благоустрій та озеленення території, прибирання вулиць, зон 

відпочинку, розчищення придорожніх смуг тощо. 
4.1.11. Інші доступні види трудової діяльності, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь, відповідають потребам громадян 
Львівської міської територіальної громади.  

4.2. Підприємства, установи та організації укладають договір з 
Львівським міським центром зайнятості та організовують прийом і 
забезпечення роботою направлених безробітних осіб для виконання 
громадських робіт. 

4.3. 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. 

4.4. З особами, які беруть участь у громадських роботах, 
підприємства, установи та організації укладають у письмовій формі 
строкові трудові договори на строк, який сумарно протягом року не може 
перевищувати 180 календарних днів. 

4.5. Підприємства, установи та організації щомісячно звітують про 
обсяги громадських робіт перед Львівською міською радою та Львівським 
міським центром зайнятості. 

 
 

 



5. Очікуваний результат виконання Програми 
 

5.1. Виконання робіт, які мають суспільно корисну спрямованість та 
сприятимуть соціальному розвитку Львівської міської територіальної 
громади, надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення 
тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому   е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
 

В. о. начальника управління 
економіки       е-підпис  Галина ЗАЯЦЬ 
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