
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
(2 – е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                                 
                            
Про доповнення до  
Програми зайнятості 
населення м. Ужгорода 
на період до 2017 року 
 
 Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», 
пункту 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою організації громадських робіт 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Доповнити Програму зайнятості населення  м. Ужгорода на період до 
2017 року, затверджену рішенням XVІІ сесії міської ради VI скликання від 29 
березня 2013 року №831 розрахунком потреби коштів для організації та 
проведення громадських робіт протягом 2014 року згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фленька В.Ю. 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                            
                                                                            



 
                                                                                                          Додаток  

до рішення XX сесії 
   міської ради VI скликання 
від _______________№___  

       
           Для виконання  Програми зайнятості на 2014 рік передбачається 
організація громадських та інших видів робіт тимчасового характеру із 
залученням  420 осіб. 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 України на 
випадок безробіття. 
          Джерела фінансування оплачуваних громадських робіт: 

- кошти Фонду – 247,54 тис. грн. 
- кошти міського бюджету –191,24 тис.грн. 
- інших не заборонених законодавством джерел – 56,3 тис.грн. 

           
Планові витрати 2014 рік тис. грн № Назва ПОУ 

Всього За рахунок 
коштів 
Фонду 

ЗДССНВБ 

За рахунок 
коштів 
міського 
бюджету 

Інших 
джерел 

1 Медико-соціальний 
реабілітаційний центр 

«Дорога життя» 

48,08 24,04 24,04 - 

2 КП «Парк культури та 
відпочинку 

«Боздоський» 

173,00 86,50 86,50 - 

3 КП «Парк культури та 
відпочинку «Під 

Замком» 

146,40 73,20 73,20 - 

4 Закарпатський музей 
народної архітектури 

та побуту 

16,80 8,40 - 8,40 

5 «Комунальне шляхово-
експлуатаційне 
підприємство» 

Ужгородської міської 
ради 

15,00 7,50 7,50  

6 Закарпатський 
обласний клінічний 

онкологічний 
диспансер 

95,80 47,90 - 47,90 

 Всього: 495,08 247,54 191,24 56,30 
Секретар ради                                                                                    С. Король 


