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Про зміни до рішення  XLI  сесії 

міської ради  VIІ скликання   

14 листопада 2019 року  № 1790 

 

 

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26 та статтею 54 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  законами України  від  04.03.2021 № 

1320-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання», від 06.04.2017 № 

2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», 

від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення»,  постановою Кабінету Міністрів України  від 

11.09.2019 року № 838 «Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства» із змінами, з метою ефективної взаємодії з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру через 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2,  для оптимізації роботи міської ради та її виконавчих органів. 

раціонального використання матеріальних, фінансових та людських ресурсів,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. У  межах  затвердженої   штатної  чисельності    (рішення  ХLI   сесії 

міської ради VIІ скликання 14 листопада 2019 року № 1790 «Про затвердження 

структури апарату ради та її виконавчих органів, їх загальної штатної 

чисельності»): 

1.1. Ліквідувати управління з питань праці та зайнятості населення. 

1.2. Передати повноваження та завдання щодо забезпечення реалізації  

державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, 

трудових відносин, соціального діалогу, контролю за додержанням 

законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що 



перебувають у комунальній власності  територіальної громади, управлінню 

економічного розвитку міста, утворивши в його структурі відділ з питань праці 

та зайнятості населення. 

1.3. Ліквідувати відділ цивільного захисту населення. 

1.4. Передати  повноваження  та   завдання   з   організації   виконання 

заходів у сфері цивільного захисту на території міста, спрямованих на захист 

населення, майна і територій від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх 

виникнення та забезпечення сталого функціонування в умовах надзвичайної 

ситуації і в особливий період, забезпечення виконання вимог законодавства у 

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, управлінню 

охорони здоров’я, утворивши в його структурі відділ цивільного захисту 

населення. 

 1.5. Перейменувати управління охорони здоров’я Ужгородської міської 

ради на управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради. 

 2.   Міському голові: 

          2.1. Здійснити заходи щодо приведення існуючої структури виконавчих 

органів міської ради, затвердженої рішенням  XLI  сесії  міської ради  VIІ 

скликання  14 листопада 2019 року  № 1790 «Про затвердження структури 

апарату ради та  виконавчих органів міської ради, їх загальної штатної 

чисельності» (із змінами та доповненнями до нього),  у відповідність до цього 

рішення.  

 2.2. У зв’язку зі змінами в організації праці провести перерозподіл 

переліку посад виконавчих органів міської ради, зазначених у пункті 1 до цього 

рішення, та забезпечити скорочення штату працівників відповідно до вимог 

чинного трудового  законодавства. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 


