
Про затвердження переліку видів громадських робіт 

та робіт тимчасового характеру на 2021 рік 

 

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», 

постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 175 «Про 

затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасовго 

характеру», з метою організації і проведення оплачуваних громадських робіт 

для зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в                    

районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості.ю керуючись 

Законом України « Про міісцеве самоврядування в Україні»,      міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити Перелік видів громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру на території Збаразької міської ради на 2021 рік 

(додаток 1). 

3. Затвердити Перелік роботодавців, за участю яких планується 

організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на 

території Збаразької міської ради на 2021 рік (додаток 2). 

4. Підприємствам, установам, зазначеним в додатку 2 до цього рішення, 

визначити перелік об’єктів, обсягів робіт та кількісну потребу в безробітних 

для проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру, про що 

інформувати Збаразьку районну філію Тернопільського ОЦЗ. 

5. Збаразькій районній філії Тернопільського ОЦЗ укласти договори 

для організації та проведення оплачуваних громадських робіт із 

підприємствами, установами зазначеними в додатку 2 та з врахуванням їх 

звернень. 

6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

даного рішення покласти на Збаразьку районну філію Тернопільського ОЦЗ. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Богайчука В.Г. 

 

 

 

 

Збаразький міський голова   Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

      

 

 

 

 

 

  



                                       Додаток 1  

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на 

території Збаразької міської ради на 2022 рік 

 

1. Благоустрій та озеленення території населених пунктів, об’єктів 

соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, 

придорожніх смуг. 

2. Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій 

та робота з документацією. 

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

соціальної сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів 

культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян 

похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, притулків для 

неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання). 

4. 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 та допоміжні роботи у дитячих 

будинках та домах для людей похилого віку. 

5. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких  

осіб, ветеранів війни, інвалідів та інвалідів АТО, що проводяться за 

рішеннями органів місцевого самоврядування. 

6. Робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, 

робота в архівах з документацією. 

7. Роботи, пов’язані з будівництвом та ремонтом об’єктів (приміщень) 

благодійних фондів та громадських організацій, які надають допомогу 

соціально незахищеним верствам населення, дітям - сиротам та дітям 

позбавленим батьківського піклування, особам похилого віку, інвалідам (в 

т.ч. інвалідам АТО), які потребують піклування  та сприяють соціальній 

реабілітації осіб. 

8. Супровід осіб з вадами зору. 

9. Догляд, обслуговування, соціально-медичний патронаж осіб з 

інвалідністю (в т.ч. інвалідам АТО) та особам, які потрапили в складні 

життєві обставини, що обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним 

статусом. 

10. 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. 

11. Інші доступні види трудової діяльності (кваліфікованого та 

некваліфікованого характеру), що проводяться за рахунок коштів 



підприємств, установ та організацій, і які сприяють соціальному та 

економічному розвитку регіону та тимчасовій зайнятості населення. 

 
 

Секретар ради       Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 2 до рішення 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт 

та інших робіт тимчасового характеру  

на території Збаразької міської ради на 2019 рік 

 

 

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Збаразької 

міської ради 

2. Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр» Збаразької міської 

ради. 

3. Міське комунальна підприємство по-благоуструю «Добробут». 

  

 
 

Секретар ради       Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
 


