
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІI СЕСІЯ, VІІІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 лютого 2022 р.                              Стрий                                    № 991

Про затвердження Цільової програми
організації та проведення громадських 
робітСтрийської міської територіальної 
громади на 2022-2023 роки

Розглянувши клопотання Стрийського міськрайонного центру зайнятості 
щодо залучення безробітних Стрийської міської територіальної громади до 
виконання громадських робіт з метою матеріальної підтримки, що дасть 
можливість створення тимчасових робочих місць та задовольнить суспільні 
потреби Стрийської міської територіальної громади та відповідно до пункту 22 
статті 26 Закону України “Про місцевесамоврядування в Україні“, Стрийська 
міська рада вирішила:

1. Затвердити Цільову програму проведення громадських робіт Стрийської 
міської територіальної громади на 2022-2023 роки (далі – Програма), що 
додається.

2. Передбачити видатки на фінансування заходів програми, виходячи 
зреальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради(Л.Коваль) провести 
фінансування відповідно до затвердженої програми.

4. Рекомендувати Стрийському міськрайонному центру 
зайнятостіздійснювати координацію робіт щодо виконання Програми, 
інформуватипро хід її виконання Стрийську міську раду.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Грех Х.Я. та комісію з питаньпланування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку(Ковальчук С.М.).

     Міський голова                                                                      Олег КАНІВЕЦЬ



Затверджено
            Міський голова

________________ О. Канівець
«24» 02. 2022 року

Цільова програма організації та проведення
 громадських робіт

Стрийської міської територіальної громади
на 2022-2023 роки

Погоджено
Перший заступник міського голови

___________        
М.Дмитришин«__» ________ 2022 
року 

МП

Погоджено
Уповноважений з питань запобігання 

та виявлення корупції                          
_______________ К. Назаренко

«__» __________ 2022 року

МП
Погоджено

Голова постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку 

_______________ С.Ковальчук
«__» __________ 2022 року

Погоджено
Начальник фінансового управління

___________________ Л.Коваль
«__» __________ 2022року

Погоджено
Заступник міського голови 

____________ Х.Грех
«__» ________ 2022року 

МП

Погоджено
Секретар міської ради

___________________ М. Берник
«__» ________ 2022 року 

МП

Погоджено
Начальника відділу економічного 

розвитку та стратегічного 
планування 

_________________ Г.Баран
«__» ________ 2022 року 

МП

Погоджено
Директор Стрийського 

міськрайонного центру зайнятості

_______________ Р. Вишньовська
«__» __________ 2022 року

МП

2022рік



Додаток №1
 до рішення сесії

 Стрийської міської  ради
                                                          від 24лютого 2022року  № 991

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
 ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ 
СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2022-2023 РОКИ

2022 рік



І. Загальні положення Програми

Програма розроблена відповідно до положень Законів України «Про зайнятість 
населення» від 05.07.2012 № 5067-VІ, «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття» та Постанови про порядок організації громадських та 
інших робіт тимчасового храктеру від 20.03.2013 № 175. 

ІІ. Мета програми.

Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців Стрийської міської 
територіальної громади до участі у виконанні громадських робіт, що дасть можливість 
створення тимчасових робочих місць. Громадські роботи повинні мати суспільно корисну 
спрямованість, відповідати потребам громади  і сприяти її соціальному розвитку.

                                                 ІІІ. Фінансування програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
- коштів місцевих бюджетів;
- коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття;
- коштів роботодавців;
- інших джерел незаборонених законодавством.

IV. Організаційне забезпечення.

1. З метою формування організаційного механізму проведення громадських робіт 
передбачається здійснити наступні заходи: організувати укладення договорів між 
роботодавцями та Стрийським міськрайонним центром зайнятості щодо залучення на 
громадські роботи громадян із числа безробітних та незайнятого населення, враховуючи 
обсяги та напрямки їх організації.  
Виконавці:   Стрийський міськрайонний центр зайнятості.
Термін: упродовж 2022-2023 років.

 2. Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних і матеріально-
технічних проблем щодо організації і проведення громадських робіт, залучаючи до їх 
виконання, перш за все, громадян, котрі тривалий  перебувають на обліку Стрийського 
міськрайонного центру зайнятості і не отримують допомогу з безробіття, а також 
безробітних, котрі не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і потребують 
соціального захисту.
Виконавці:  Стрийський міськрайонний центр зайнятості   
Термін: упродовж 2022-2023 років.

3. Виходячи із стану ринку праці та економічного стану Стрийської міської територіальної 
громади визначити територію громади, де можливо організувати проведення громадських 
робіт. 

4. Визначити перелік необхідних видів громадських робіт:
 Благоустрій територій та впорядкування придорожніх смуг;
 роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери (дитячих 

дошкільних та навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони 
здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів для громадян похилого віку, інвалідів та 
дітей, дитячих оздоровчих таборів та інших об’єктів);

 супровід осіб з інвалідністю по зору;



 роботи із соціально вразливими верствами населення, інші роботи соціального 
напрямку;

 роботи із надання допомоги учасникам АТО та їх сім'ям;
 впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, стихійного лиха (буреломів, сніголомів, вітровалів), екологічної та 
техногенної катастрофи, попередження та ліквідація наслідків, що непов’язані з 
ризиком для життя;

 підсобні роботи з відновлення та догляду пам’яток архітектури, історії та культури, 
меморіальних та пам’ятних місць, зокрема упорядження меморіалів, пам’ятників, 
братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у 
належному стані цвинтарів;

 підсобні роботи по благоустрою та озелененню територій населених пунктів, об’єктів  
соціальної  сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, 
придорожніх та прибережних смуг;

 проведення благоустрою придорожніх смуг автомобільних доріг загального 
(загальнодержавного), місцевого користування за межами проїзної частини;

 Іншіроботи.
.   

Термін:   упродовж 2022-2023 років

   Секретар міської ради__________________Мар’ян БЕРНИК



Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ

Цільова програма організації та проведення громадських робіт 
Стрийської міської територіальної громади на 2022-2023 роки

(назва програми) 

1. Ініціатор розроблення програми:   Стрийський міськрайонний центр зайнятості

2.Мета: залучення до громадських робіт незайнятого працездатного населення, що дасть 
можливість створення тимчасових робочих місць.
3. Розробник програми  Стрийський міськрайонний центр зайнятості
4. Співрозробники програми  Стрийський міський центр соціальних служб
5. Відповідальний виконавець програми   Стрийський міськрайонний центр зайнятості 
6. Учасники програми Стрийський міськрайонний центр зайнятості,  Стрийський 
міський центр соціальних служб

7. Термін реалізації програми  протягом 2022-2023 років

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього,  91,6 тис.грн- 2022рік;

                                         .           100,0 тис.грн- 2023рік;       
  у тому числі:

8.1. коштів міського бюджету  45,8 тис.грн- 2022рік;
                                         .           50,0 тис.грн- 2023рік;         
8.2 коштів інших джерел  (Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття)  45,8 тис.грн- 2022рік;
                                         .                                            50,0 тис.грн- 2023рік.         

Директор Стрийського 
міськрайонного центру зайнятості      ________________  Романа ВИШНЬОВСЬКА 

 Секретар міської ради    _________________ Мар’ян БЕРНИК



Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення

Цільова програма організації та проведення громадських робіт 
Стрийської міської територіальної громади на 2022-2023 роки

 (назва програми) тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми

2022 рік

тис. грн

2023 рік 

тис. грн

Усього, 91,6 100

у тому числі

Бюджет Стрийської міської територіальної 

громади

45,8 50,0

Кошти фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України 

на випадок безробіття

45,8 50,0

Директор Стрийського 
міськрайонного центру зайнятості      ________________  Романа ВИШНЬОВСЬКА 

 Секретар міської ради    _________________ Мар’ян БЕРНИК



Додаток 3
до Програми

Перелік завдань, заходів та показників 
Цільова програма організації та проведення громадських робіт 
Стрийської міської територіальної громади на 2022-2023 роки

(назва програми) 
Фінансування № 

з/п Назва завдання Перелік заходів 
завдання 

Показники виконання 
заходу, один. виміру 

Виконавець 
заходу, 

показника Джерела** Обсяги, 
тис. грн.

Очікуваний 
результат

2022 рік***
Затрат: Обсяги соціальної 
підтримки безробітних, 
91,6 тис.грн.

1. Організації та 
проведення 
громадських робіт 
Стрийської міської 
територіальної 
громади

Залучення 
зареєстрованих 
безробітних до 
громадських 
робіт та 
пропорційне 
фінансування 
організації таких 
робіт

Продукту: Кількість 
залучених безробітних, 10 
осіб
Ефективності: Середня 
виплата на одну особу, 
9,16 тис.грн.

Стрийський 
міськрайонн
ий центр 
зайнятості

Бюджет Стрийської 
міської територіальної 
громади
Кошти фонду 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування України на 
випадок безробіття

45,8

45,8

Забезпечення 
додаткової 
соціальної 
підтримки та 
тимчасової 
зайнятості 
безробітних осіб

Усього на етап або на програму:                                                                                                                                       91,6   80
2023 рік***

Затрат: Обсяги соціальної 
підтримки безробітних, 
100, тис.грн.

Організації та 
проведення 
громадських робіт 
Стрийської міської 
територіальної 
громади

Залучення 
зареєстрованих 
безробітних до 
громадських 
робіт та 
пропорційне 
фінансування 
організації таких 
робіт

Продукту: Кількість 
залучених безробітних, 10 
осіб
Ефективності: Середня 
виплата на одну особу, 
10,00тис.грн.

Стрийський 
міськрайонн
ий центр 
зайнятості

Бюджет Стрийської 
міської територіальної 
громади
Кошти фонду 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування України на 
випадок безробіття

50.0

50.0

Забезпечення 
додаткової 
соціальної 
підтримки та 
тимчасової 
зайнятості 
безробітних осіб

Усього на етап або на програму: 100
*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми. 

Директор Стрийського міськрайонного центру зайнятості      ________________  Романа ВИШНЬОВСЬКА 

Секретар міської ради                                                                 _________________ Мар’ян БЕРНИК




