
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
   

25.04.2018                                 Ужгород                             № 184 

 

 

Про затвердження графіка 

виїзних акцій Ужгородського  

міського центру зайнятості 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 7, 17, 32 Закону України «Про зайнятість населення», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 842 «Про 

затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» з 

метою координації дій органів державної влади та місцевого самоврядування, 

інших установ, організацій із надання послуг з професійної орієнтації 

населення міста Ужгород: 

       

 1. Затвердити графік виїзних акцій на 2018 рік із використанням 

мобільного центру професійної орієнтації (додається). 

 2. Ужгородському міському центру зайнятості забезпечити проведення 

виїзних акцій  із використанням мобільного центру професійної орієнтації на 

базі автопричепу. 

 3. Рекомендувати керівникам закладів освіти, охорони здоров'я, 

соціального захисту населення, реабілітаційних установ, інших підприємств, 

установ та організацій міста незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання, що надають послуги з професійної орієнтації,  взяти участь у 

проведенні Ужгородським міським центром зайнятості  акцій із застосуванням 

мобільного центру профорієнтації на базі автопричепу. 

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

 

 Міський голова               Б. Андріїв     
 



 

           ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Розпорядження міського голови 

              25.04.2018 №184 

 

Графік виїзних акцій на 2018 рік  

із використанням мобільного центру професійної орієнтації 

№ Дата 

проведення 

Назва заходу Місце 

проведення 

Назва 

моб-го 

засобу 

Мета заходу, 

категорія учасників заходу 

1 27.04.2018 Виїзна акція 

до Дня праці 

пл. Театральна МЦПО Мета:інформування  

мешканців та гостей міста 

щодо стану ринку праці, 

актуальні вакансії, спектру 

послуг, які надає ДСЗ, в 

т.ч. профпідготовка  

перепідготовка, КПК, 

навчання в ЦПТО ДСЗ, 

юридичні консультації, 

тощо. Зайняте та незайняте 

населення, учнівська 

молодь, студенти, гості та 

мешканці міста 

2 25.05.2018 Виїзна акція 

до 

«Останнього 

дзвоника» та 

до «Дня 

захисту 

дітей» 

вул. Марії 

Заньковецької 

МЦПО Мета:інформування  

учнівської молоді, їх 

батьків, вчителів щодо 

стану ринку праці, 

професії майбутнього, 

тощо. Зайняте та незайняте 

населення, учнівська 

молодь, студенти, гості та 

мешканці міста 

 

3 15.06.2018 Інформаційн

ий день 

служби 

зайнятості 

вул. Тиводара 

Легоцького 

МЦПО Мета:інформування  

мешканців та гостей міста 

щодо стану ринку праці, 

актуальні вакансії, спектру 

послуг, які надає ДСЗ, в 

т.ч. профпідготовка  

перепідготовка, КПК, 

навчання в ЦПТО ДСЗ, 

юридичні консультації, 



тощо. Зайняте та незайняте 

населення, учнівська 

молодь, студенти, гості та 

мешканці міста 

4 27.06.2018 Виїзна акція 

до Дня 

молоді та до 

Дня 

Конституції 

пл. Поштова МЦПО Мета:інформування  

мешканців та гостей міста 

щодо стану ринку праці, 

актуальні вакансії, спектру 

послуг, які надає ДСЗ, в 

т.ч. профпідготовка  

перепідготовка, КПК, 

навчання в ЦПТО ДСЗ, 

юридичні консультації, 

тощо. Зайняте та незайняте 

населення, учнівська 

молодь, студенти, гості та 

мешканці міста 

5 19.07.2018 

 

Інформаційн

ий день 

служби 

зайнятості 

пл. Шандора 

Петефі 

МЦПО Мета:інформування  

мешканців та гостей міста 

щодо стану ринку праці, 

актуальні вакансії, спектру 

послуг, які надає ДСЗ, в 

т.ч. профпідготовка  

перепідготовка, КПК, 

навчання в ЦПТО ДСЗ, 

юридичні консультації, 

тощо. Зайняте та незайняте 

населення, учнівська 

молодь, студенти, гості та 

мешканці міста 

6 23.08.2018 Виїзна акція 

до Дня 

Незалежності 

 

пл.Театральна МЦПО Мета:інформування  

мешканців та гостей міста 

щодо стану ринку праці, 

актуальні вакансії, спектру 

послуг, які надає ДСЗ, в 

т.ч. профпідготовка  

перепідготовка, КПК, 

навчання в ЦПТО ДСЗ, 

юридичні консультації, 

тощо. Зайняте та незайняте 

населення, учнівська 

молодь, студенти, гості та 

мешканці міста 



 

В графіку можливі зміни. 

 

 

 

7 03.09.2018 Виїзна акція 

до Дня Знань 

вул. Івана 

Сільвая 

МЦПО Мета:інформування  

учнівської молоді, їх 

батьків, вчителів щодо 

стану ринку праці, 

професії майбутнього, 

тощо. Зайняте та незайняте 

населення, учнівська 

молодь, студенти, гості та 

мешканці міста 

8 28.09.2018 Виїзна акція 

до Дня міста 

вул. Льва 

Толстого 

МЦПО Мета:інформування  

мешканців та гостей міста 

щодо стану ринку праці, 

актуальні вакансії, спектру 

послуг, які надає ДСЗ, в 

т.ч. профпідготовка  

перепідготовка, КПК, 

навчання в ЦПТО ДСЗ, 

юридичні консультації, 

тощо. Зайняте та незайняте 

населення, учнівська 

молодь, студенти, гості та 

мешканці міста 


