
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

 

         

Про зміни та доповнення до  

Програми зайнятості 

населення  

на період до 2020 року 

 

 Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», 

пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою організації громадських робіт 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

         1. Внести наступні зміни до рішення XIX сесії міської ради VII скликання 

від 08 лютого 2018 року № 961 «Програма зайнятості населення м. Ужгорода на 

період до 2020 року»,  а саме: 

        1.1. Доповнити Програму розрахунком  потреби коштів для організації та 

проведення громадських робіт протягом 2019 року згідно з додатком. 

1.2. Пункт 6. Паспорту Програми доповнити словами : «відділ охорони 

здоров’я Ужгородської міської ради». 

1.3. Пункт 3 рішення доповнити словами : «відділ охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Б. АНДРІЇВ    

              

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                        

 

 

                                                                                                



                              Додаток  

до рішення         сесії 

   міської ради    скликання                                                         

                                                                                         від                     №___    

       

Розрахунок потреби коштів 

для організації та проведення громадських робіт протягом 2019 року 

 

Для виконання  Програми зайнятості на 2019 рік передбачається організація 

громадських та інших видів робіт тимчасового характеру із залученням 105 

осіб. Фінансування організації громадських робіт здійснюється  за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених 

законодавством джерел. 

          Джерела фінансування  громадських робіт: 

- кошти Фонду – 180,0 тис. грн. 

- кошти міського бюджету – 180,0 тис. грн. 

 

          

№ 

Назва ПОУ Планові витрати 2019 рік тис. грн. 

Всього За рахунок 

коштів 

Фонду 

ЗДССНВБ 

За рахунок 

коштів міського 

бюджету 

1 Медико-соціальний 

реабілітаційний центр 

«Дорога життя» 

200,0 100,0 100,0 

2 Департамент праці та 

соціального захисту 

населення 

50,0 25,0 25,0 

3 Центральна міська 

клінічна лікарня 

110,0 55,0 55,0 

 Всього: 360,0 180,0 180,0 

 

 

 

 

Секретар ради    А.ГАБОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка  

до Проекту рішення  ____сесії ___ скликання Ужгородської міської ради 

«Про доповнення до Програми  зайнятості населення м. Ужгорода на період до 

2020 року» 

 

Відповідно до пункту 6 статті 31 Закону України «Про зайнятість 

населення» фінансування організації громадських робіт здійснюється за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених 

законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до 

громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється 

пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. 

Відповідно до пункту 22 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 6 статті 31 Закону України «Про зайнятість 

населення», пропонуємо доповнити Програму зайнятості населення  м. 

Ужгорода на період до 2020 року, затверджену рішенням XІХ сесії міської ради 

VIІ скликання від 08 лютого 2018 року №961 розрахунком потреби коштів для 

організації та проведення громадських робіт протягом 2019 року та 

передбачити виділення коштів з бюджету міста в розмірі 180,0 тис. грн. для 

організації та проведення громадських робіт протягом 2019 року, згідно 

переліку: 

 

          

№ 

Назва ПОУ Планові витрати 2019 рік тис. грн. 

Всього За рахунок 

коштів 

Фонду 

ЗДССНВБ 

За рахунок 

коштів міського 

бюджету 

1 Медико-соціальний 

реабілітаційний центр 

«Дорога життя» 

200,0 100,0 100,0 

2 Департамент праці та 

соціального захисту 

населення 

50,0 25,0 25,0 

3 Центральна міська 

клінічна лікарня 

110,0 55,0 55,0 

 Всього: 360,0 180,0 180,0 

 

 

Директор  

Ужгородського МЦЗ                                                           С.Олексіюк 


