
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІV сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2020 року                   Ужгород                                          № 1883 

 

Про зміни та доповнення до 

Програми зайнятості населення  

на період до 2020 року 
 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 та статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст 31 Закону України «Про 

зайнятість населення», з метою організації громадських робіт  

 

 

 міська рада ВИРІШИЛА: 

 

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

скликання від 08.02.2018 року № 961 «Програма зайнятості населення м. 

Ужгорода на період до 2020 року», а саме: 

1.1. Паспорт програми викласти в новій редакції згідно з додатком 1 

відповідно до додатку 1 до даного рішення 

1.2. Доповнити Програму розрахунком потреби коштів для організації 

та проведення громадських робіт протягом 2020 року згідно з додатком 2 до 

даного рішення 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П.  

 

 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 1   

до рішення XLIV сесії міськради  

VII скликання 13.02.2020 p. № 1883 

 

ПРОГРАМА 

зайнятості населення м. Ужгорода  на період до 2020 року 

 

ПАСПОРТ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Ужгородська міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Розпорядження Ужгородського 

міського голови від 06 грудня 2017 

року № 528, розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 24 листопада 2017 

року №622 «Про розроблення проєктів 

обласної, районних та міських 

програм зайнятості населення на 

період до 2020 року».  

3. Розробник Програми Ужгородський міський центр 

зайнятості 

4. Співрозробники Програми Департамент праці та соціального 

захисту Ужгородської міської ради, 

Відділ охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

Департамент праці та соціального 

захисту Ужгородської міської ради, 

Відділ охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради,   

Ужгородський міський центр 

зайнятості 

6. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Департамент праці та соціального 

захисту Ужгородської міської ради, 

Відділ охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради 

7. Учасники Програми Структурні підрозділи виконавчого 

органу Ужгородської міської ради, 

Ужгородський міський центр 

зайнятості, підприємства, установи, 

організації міста, територіальні органи 

відповідних центральних органів 

виконавчої влади, сторони соціального 

діалогу, визначені як виконавці 

завдань та заходів, на виконання яких 



спрямована Програма. 

8. Термін виконання Програми 2018-2020 роки 

8.1 Етапи виконання Програми 

(для довгострокових) 

 

9. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

міський бюджет 

кошти Фонду ЗДССВБ 

 

 

Секретар ради                                           Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2   

до рішення XLIV сесії міськради  

VII скликання 13.02.2020 p. № 1883 

 

 

Розрахунок потреби коштів  

для організації та проведення громадських робіт  

протягом 2020 року 

 

         Для виконання  Програми зайнятості на 2020 рік передбачається 

організація громадських та інших видів робіт тимчасового характеру із 

залученням 110 осіб. Фінансування організації громадських робіт здійснюється  

за рахунок коштів місцевого бюджету, роботодавців та інших не заборонених 

законодавством джерел.  У разі залучення зареєстрованих безробітних до 

громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету та/або Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

 

          

№ 

Назва ПОУ Планові витрати на 2020 рік 

 тис. грн. 

Всього За рахунок 

коштів 

Фонду 

ЗДССВБ 

За рахунок 

коштів міського 

бюджету 

1 Медико-соціальний 

реабілітаційний центр 

«Дорога життя» 

220,0 110,0 110,0 

2 Департамент праці та 

соціального захисту 

населення  

110,0 55,0 55,0 

 Всього: 330,0 165,0 165,0 

 

 

Секретар ради                                           Андріана СУШКО 

 

 


