
 

Україна  
Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  25 січня 2016 року                           № 1259 
 

Про організацію та затвердження 
громадських робіт в  2016 році 
 

Розглянувши лист Бережанського районного центру зайнятості № 03-2560 від 
08.12.2015 р. «Про організацію громадських робіт», відповідно до  статті 31 Закону 
України «Про зайнятість населення», «Порядку організації громадських та інших 
робіт тимчасового характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2013 року № 175, рішення сесії міської ради від  29 січня 2015 року    
№ 1076 «Про міський бюджет на 2015 рік»,   на виконання розпорядження  голови 
районної державної адміністрації від 28.12.2015 р. № 821-од «Про організацію 
громадських робіт та їх фінансування», керуючись  п.п. 7 п. б ст. 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі делегованих повноважень 
виконавчий комітет Бережанської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. З метою вирішення ряду суспільно-корисних питань на території міської 

ради, надання додаткової соціальної підтримки, забезпечення тимчасової зайнятості 
осіб, що шукають роботу, організувати у 2016 році проведення громадських робіт на 
території м. Бережани, с. Рай та с. Лісники. 

2. Затвердити види громадських робіт, які відповідають потребам територіальної 
громади м. Бережани, с. Рай та с. Лісники, або задовольняють їхні суспільні потреби 
та сприяють соціальному розвитку міста  на  2016 рік, згідно додатку № 1, № 2. 

3. Залучення зареєстрованих безробітних на громадські роботи на території 
міської ради  проводити в межах виділених міським бюджетом асигнувань: 

 3.1. по КФК 100203 «Благоустрій сіл та міст» у сумі 15000 гривень - через      
МКП «Господар»,  за видами робіт, які зазначені у додатку № 1 до даного рішення; 

3.2. по КФК 250404 «Інші видатки» у сумі 5000 гривень - через управління 
соціального захисту населення Бережанської районної державної адміністрації, за 
видами робіт, які зазначені у додатку № 2 до даного рішення. 

4. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт 
фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за 
рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Бойко М.І. 

 
                Міський голова               В.Я. МУЗИЧКА 
                  Тиманський О.С. 



Додаток №1 до рішення 
виконавчого комітету міської 
ради від 25.01.2016 р. № 1259 

 
 

Перелік  
видів громадських робіт, які відповідають 

потребам територіальної громади м. Бережани, с. Рай та с. Лісники, 
задовольняють їхні суспільні потреби та сприяють  

соціальному розвитку міста  на  2016 рік 
  

1. Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, історії 
та культури. 

2. Благоустрій територій кладовищ та інші роботи по їх упорядкуванню. 
3. Роботи по благоустрою міста: 
а) роботи по благоустрою парків та скверів (прибирання, фарбування та ремонт 

огорож, ліквідація стихійних смітників, обкошування придорожніх смуг, впорядкування 
автобусних зупинок та ін.) 

б) роботи по озелененню  вулиць (обрізка дерев, насадження дерев та     
декоративних    рослин та ін.), 

 в) упорядкування  та благоустрій вулиць та місць громадського призначення 
дитячих майданчиків, стадіонів та ін. 

4. Впорядкування місць меморіальних поховань, пам’ятників та пам’ятних місць, 
які мають офіційний статус, або зареєстровані на території міської ради. 

5. Впорядкування територій міської ради з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку. 

6. Підсобні роботи при ремонті  водопостачання та  вулично-дорожньої мережі. 
7. Роботи пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 

водоймищ, русел річок, укріпленням дамб, мостових споруд, обкошування каналів і 
канав прибережних смуг. 

8. Роботи з утримання міських автомобільних доріг  
9. Роботи з відновлення внутрішньогосподарських канав та водовідвідних 

споруд. 
 
 
 
   Керуючий справами (секретар) 
   виконавчого комітету міської ради                                 О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Додаток №2 до рішення 
виконавчого комітету міської 
ради від 25.01.2016 р. № 1259 

 
 

Перелік  
видів громадських робіт, які відповідають 

потребам територіальної громади м. Бережани, с. Рай та с. Лісники, 
задовольняють їхні суспільні потреби та сприяють  

соціальному розвитку міста  на  2016 рік 
  

 Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота 
з документацією. 

 
 
 
   Керуючий справами (секретар) 
   виконавчого комітету міської ради                                 О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


