
  
 

У кра їна   

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 грудня  2020  року                                                                    №  7 

 

Про організацію та затвердження 

громадських робіт в 2021 році 

 

Розглянувши лист Бережанської районної філії Тернопільського обласного 

центру зайнятості від 03.12.2020 року № 15-02/1526 «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 (із змінами),  керуючись  підпунктом 7 пункту «б» 

статті 34, статей 52, 59 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  суспільно-корисних питань на території міської 

ради, надання додаткової соціальної підтримки, забезпечення тимчасової 

зайнятості осіб, що шукають роботу, організувати у 2021 році проведення 

громадських робіт на території Бережанської міської ради. 

2. Затвердити види громадських робіт, які відповідають потребам 

Бережанської міської територіальної громади, або задовольняють їхні суспільні 

потреби та сприяють соціальному розвитку міста  на  2021 рік, згідно додатку     

№ 1, № 2. 

3. Залучення зареєстрованих безробітних на громадські роботи на території 

міської ради  проводити в межах виділених на 2021 рік бюджетних асигнувань: 

за видами робіт, які зазначені у додатку № 1 до даного рішення  - через      

Бережанське МКП «Господар»; 

за видами робіт, які зазначені у додатку № 2 до даного рішення – через 

міську раду. 

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 рішення покласти на першого заступника 

міського голови  Марію Лук’янову. 

 

 

 Міський  голова                   Ростислав БОРТНИК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Додаток № 1  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

24.12.2020 р. № 7 

 

 

Перелік  

видів громадських робіт, які відповідають 

потребам Бережанської міської територіальної громади, або задовольняють 

їхні суспільні потреби та сприяють  

соціальному розвитку міста  на  2021 рік 

  
1. Благоустрій та озеленення території населених пунктів Бережанської 

міської територіальної громади, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон 

відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг. 

2. Підсобні роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів 

соціальної сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури 

і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонів) для громадян похилого віку, 

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

осіб без постійного місця проживання). 

3. Прибирання та збір (заготівля) вторинної сировини (макулатура, 

поліетилен, склобій, пет-пляшка, відходи пінопласту, ганчір’я) в громадських 

місцях та зонах відпочину міста, придорожніх смугах). 

4. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 

водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд. 

5. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та 

пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території 

міської ради. 

6. Впорядкування території населених пунктів Бережанської міської 

територіальної громади, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

визнаних такими у встановленому порядку. 

7. 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.   

 

   Керуючий справами (секретар) 

   виконавчого комітету міської ради                                      Ганна ОЛЕКСІВ 
    

  

 

 

           

 



   Додаток № 2  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

24.12.2020 р. № 7 

 

 

Перелік  

видів громадських робіт, які відповідають 

потребам Бережанської міської  територіальної громади, або задовольняють 

їхні суспільні потреби та сприяють  

соціальному розвитку міста  на  2021  рік 

 

1. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та 

робота з документацією. 

2. 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.  

3. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 

водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд. 

4. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та 

пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території 

міської ради. 

 

 

 

   Керуючий справами (секретар) 

   виконавчого комітету міської ради                                       Ганна ОЛЕКСІВ 
    

  

 

 

 

 

 

 

 


