
                                              Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Види громадських робіт, що відповідають потребам громади, мають економічну, 
соціальну та екологічну користь

 благоустрій, озеленення, заліснення земель території громади, об’єктів соціальної 
сфери, кладовищ, парків, зон відпочинку і туризму, культових споруд;

 благоустрій територій та будівель державних та комунальних підприємств;
 роботи, пов’язані з будівництвом, ремонтом та утриманням об’єктів соціальної сфери 

(дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, загальноосвітніх 
шкіл та шкіл-ліцеїв громади; 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); 

 роботи, пов’язані з ремонтом мереж тепло- та водопостачання на території громади; 
 роботи, пов’язані з екологічним збереженням територій громади, в тому чисті: з 

відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок, 
внутрішньогосподарських каналів та споруд на меліоративних системах, укріпленням 
дамб, мостових споруд; прибирання та збір (заготівля) вторинної сировини 
(макулатура, поліетилен, склобій, пет-пляшка, відходи пінопласту, ганчір‘я)  в 
громадських місцях та зонах відпочинку громади, придорожніх смугах тощо;

 догляд та надання послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю, дітям-
сиротам, учасникам АТО/ОСС та членам їх сімей, у т.ч. що здійснюється 
благодійними фондами та громадськими організаціями, дитячими будинками та 
будинками для осіб похилого віку різних форм власності, а також догляд за хворими 
та допоміжні роботи у закладах охорони здоров’я;

 супровід осіб з інвалідністю, в тому числі: по зору, по слуху, з фізичними 
порушеннями, які пересуваються на інвалідних візках тощо;

 супровід осіб, яким надаються послуги соціального таксі; 
 надання допомоги в соціально-психологічній реабілітації військовослужбовців 

АТО/ОСС, осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців, у т.ч. що здійснюється 
благодійними фондами та громадськими організаціями;

 основні та допоміжні роботи в благодійних їдальнях, пунктах обігріву, які 
обслуговують соціально-незахищені верстви населення;

 впорядкування території населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку;

 впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які 
мають офіційний статус, або зареєстровані на території громади;

 роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, історії та 
культури;

 робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, робота в архівах з 
документацією;
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 допоміжні роботи, пов’язані з ремонтом  та утриманням об’єктів (приміщень) 
благодійних фондів та громадських організацій, які надають допомогу соціально 
незахищеним верствам населення, дітям - сиротам та дітям позбавленим 
батьківського піклування, учасникам АТО/ОСС та їх сім’ям, особам похилого віку, 
інвалідам, які потребують піклування  та сприяють соціальній реабілітації осіб;

 інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та роботи з 
документацією;

 роботи, пов'язані із веденням обліку виборців;
 внесення даних до реєстру Тернопільської міської територіальної громади для 

забезпечення рівних прав різних соціальних груп жителів доступу до всіх видів 
адміністративних та соціальних послуг е-урядування;

 роботи, пов’язані з організацією та проведенням культурно-масових заходів у 
громаді.

 Міський голова Сергій НАДАЛ


