
                                                                                                                           Проєкт рішення 

 

 

Від 17.01.2023 року                                                                                                          №13 

  

Про затвердження  

переліку видів громадських  

та інших робіт тимчасового  

характеру на 2023 рік 

 

 

Відповідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 31 

Закону України “Про зайнятість населення”, “Порядку організації та проведення 

громадських та інших робіт тимчасового характеру”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2013 року №175, з метою надання додаткової соціальної 

підтримки та тимчасової зайнятості особам, які шукають роботу, сприяння соціально- 

економічному розвитку населених пунктів громади, виконавчий комітет 

вирішив: 
1. Затвердити Перелік видів громадських робіт на 2023 рік, що мають суспільну, 

економічну та соціальну користь для територіальної громади   згідно додатку.  

2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів 

місцевого бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. 

3. Галицькій районну філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості 

укласти з органом місцевого самоврядування, бюджетними установами відповідні 

договори про організацію громадських робіт та забезпечити фінансування їх організації. 

4. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради (О. Петровській) забезпечити 

фінансування заходів в межах бюджетних асигнувань.  

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної 

та мобілізаційної роботи (Романа Гудзя) та Галицьку районну філію Івано-Франківського 

обласного центру зайнятості. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету Бурштинської 

міської ради                                        

від _________ р. № ________ 

 

 

 

ВИДИ 

громадських робіт та робіт тимчасового характеру, які мають суспільно корисну 

спрямованість, відповідають потребам громади  і сприяють їх соціальному розвитку 

на 2023 рік 
 

1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної 

сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг. 

2. Впорядкування придорожніх смуг, несанкціонованих сміттєзвалищ, 

громадських криниць, очистка канав. 

3. Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям сиротам, 

догляд за хворими в закладах охорони здоров’я. 

4. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць. 

5. Впорядкування територій з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

6. Підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної 

сфери (дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури, 

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

інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, шкіл-інтернатів, притулків для 

неповнолітніх), які здійснюються власними силами бюджетних установ. 

7. Будівництво шляхів, водопровідних, каналізаційних, газових, залізничних, та 

інших споруд. 

8. Сільськогосподарські роботи. 

9. Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками 

бойових дій. 

10. Інші види робіт, що мають суспільно корисну спрямованість. 

11. Супровід соціально вразливих категорій населення, зокрема учасників бойових 

дій та членів їх сімей до закладів охорони здоров’я, соціальної сфери. 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                   Надія КИЦЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради  

  

«Про затвердження рік переліку видів громадських та інших робіт тимчасового 

характеру на 2023 рік» 

  

1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради  «Про 

затвердження переліку видів громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2023 

рік» на засіданні виконкому міської  ради  є  головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Роман Романович.  

2. Розробником проєкту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного 

проекту  рішення є головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи Гудзь Роман Романович. 

3. Доповідач по проєкту рішення на  засіданні виконкому міської ради є головний 

спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної 

роботи Гудзь Роман Романович. 

4. Основоположною  метою даного проєкту є виконання Закону України “Про 

зайнятість населення та затвердження на 2023 рік переліку видів громадських та інших 

робіт тимчасового характеру. 

5. Проєкт рішення було розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 31 Закону України “Про зайнятість населення”, 

“Порядку організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175 .                              

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

діяльності правоохоронних органів,  

оборонної та мобілізаційної роботи                                                                   Роман ГУДЗЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


