
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _VIII_  сесія   VII_  скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я     

 
_29 листопада_2016 року                м. Ужгород                      № 442 

 

                                         

 

Про доповнення до  

Програми зайнятості 

населення м. Ужгорода 

на період до 2017 року 

 

 Відповідно до статті 14 та статті 24¹ Закону України «Про зайнятість 

населення», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та з метою поліпшення ситуації у сфері зайнятості 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Доповнити Програму зайнятості населення  м. Ужгорода на період до 

2017 року, затверджену рішенням XVІІ сесії міської ради VI скликання 29 

березня 2013 року №831, а саме пункт 4 розділу IV. Напрямки та заходи щодо 

поліпшення  ситуації у сфері зайнятості населення до 2017року «Сприяння 

зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних 

умовах конкурувати на ринку праці» згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.  

 

 

 

Міський голова                                                                                    Б.Андріїв 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток  

до рішення VIIIсесії 

   міської ради VII скликання 

29 листопада 2016 року № 442 
 

Розділу IV. «Напрямки та заходи щодо поліпшення  ситуації у сфері зайнятості 

населення до 2017року» 

пункт 4 «Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і 

не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці» 

 

Сприяння зайнятості учасників бойових 

дій, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні 

іі проведення 

Підприємства, організації 

та установи, 

Міський центр зайнятості 

До 

2017 

року 

Забезпечення організації та проведення 

для демобілізованих військовослужбовців 

з числа учасників АТО спеціальних 

семінарів та тренінгів, що мотивують до 

вибору цивільної професії, а також з 

орієнтацією на контрактну військову 

службу. 

 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення Ужгородської 

міської ради, 

Міський центр зайнятості, 

Військові комісаріати, 

громадські та волонтерські 

організації (за згодою) 

До 

2017 

року 

Здійснювати заходи працевлаштування 

демобілізованих учасників АТО та 

внутрішньо переміщених осіб на вакантні 

та нові робочі місця, у тому числі з 

виплатою компенсації фактичних витрат у 

розмірі єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування роботодавцям відповідно до 

статті 26 та 27 Закону України «Про 

зайнятість населення» 

 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення Ужгородської 

міської ради, 

Міський центр зайнятості, 

Роботодавці м. Ужгорода 

До 

2017 

року 

Сприяння демобілізованих 

військовослужбовців з числа учасників 

АТО та внутрішньо переміщеним особам  

у започаткування власної справи шляхом 

здійснення виплати в установленому 

порядку виплати допомоги по безробіттю 

одноразово для організації  

підприємницької діяльності  

 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення Ужгородської 

міської ради 

Міський центр зайнятості, 

Роботодавці м. Ужгорода 

До 

2017 

року 

Заходи сприяння зайнятості для Управління праці та До 



внутрішньо переміщених осіб з числа 

зареєстрованих безробітних відповідно до 

статті 24¹ Закону України «Про зайнятість 

населення» : 

- компенсація зареєстрованому 

безробітному з числа внутрішньо 

переміщених осіб фактичних 

транспортних витрат на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці 

місця працевлаштування; 

- компенсація зареєстрованому 

безробітному з числа внутрішньо 

переміщених осіб витрат для проходження 

попереднього медичного та 

наркологічного огляду відповідно до 

законодавства, якщо це необхідно для 

працевлаштування; 

-         компенсація витрат роботодавця на 

оплату праці за працевлаштування на 

умовах строкових трудових договорів 

зареєстрованих безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб; 

-       компенсація витрат роботодавця, 

який працевлаштовує зареєстрованих 

безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб, на перепідготовку та 

підвищення кваліфікації таких осіб.  

соціального захисту 

населення Ужгородської 

міської ради, 

Міський центр зайнятості, 

Роботодавці м. Ужгорода 

2017 

року 

 

 

 

Секретар ради      А.Сушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


