
                           

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Ш О СТ О Г О  С К Л И К А Н Н Я
 Д Е В ' Я Т Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

Від   09.06. 2015 року                                      №  1116                            м. Збараж

Про  внесення  змін  до  рішення
міської  ради  від  16.02.2015  року  №
986  “Про  міський  бюджет  на  2015
рік”

    В зв”язку з наявністю значної кількості робіт по наведенню благоустрою в

м.Збаражі,  з  метою  залучення  до  громадських  робіт  працівників,  які

зареєстровані,  як такі,  що шукають роботу, керуючись Законом України  “Про

місцеве самоврядування в Україні” , міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету на 2015 рік за рахунок 

направлення на використання вільних залишків  бюджетних коштів по КФК 

100203 КЕКВ 2610 в сумі 10,0 тисяч гривень на фінансування громадських робіт 

по благоустрою в м.Збаражі.

2.  Відповідальним за організацію та виконання громадських робіт визначити МКП 

“Добробут” (начальник Дмитришин Ю.В.).

3. Затвердити  перелік  видів громадських робіт, що мають суспільну корисну 

спрямованість, відповідають потребам громади та сприятимуть її соціальному 

розвитку(Додаток №1).

      Міський голова   Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

 Присяжнюк

Пелех

Опалюк



Додаток №1до рішення міської ради від 

09.06.2015 року №1116

ПЕРЕЛІК

видів громадських робіт, що мають суспільну корисну спрямованість, відповідають

потребам громади та сприятимуть її соціальному розвитку.

 1.Благоустрій та озеленення території міста, об”єктів соціальної сфери, кладовищ, 

зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг.

2. Утримання автомобільних доріг загального користування.

3. Роботи, пов'язані з ремонтом комунікацій водопостачання та водовідведення, 

вуличного дорожнього покриття на території міста.

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

водоймищ, русел річок, мостових споруд.

5. Впорядкування території населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних такими в установленому порядку.

6. Впорядкування місць меморіального поховання, пам'ятників та пам'ятних 

місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території міста.

7. Роботи з відновлення та догляду пам'яток архітектури, історії та культури.

8. Роботи, пов'язані з будівництвом та ремонтом об'єктів (приміщень), які 

належать соціально-незахищеним верствам населення, дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, особам похилого віку, інвалідам, 

учасникам АТО.

9. Роботи з попередження та ліквідації наслідків паводків.

Секретар міської ради:                                  Пелех О.З.
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