
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVII   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
16 жовтня 2015 року                  м. Ужгород                                   № __1837__         
                                                               
 
     Про зміни до рішення 
міської ради   
29 березня 2013р. №831 
 
 Відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», 
пункту 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести наступні зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІ скликання     
29 березня 2013р. №831 «Про Програму зайнятості населення м. Ужгорода на 
період до 2017 року», зі змінами 31 травня 2013р. №890: 

1. Пункт 3 рішення доповнити словами: «Центральна міська клінічна 
лікарня». 
        2. Пункт 6 розділу І. Паспорт Програми доповнити словами: «відділ 
охорони здоров’я Ужгородської міської ради». 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення    сесії 

   міської ради VI   скликання 
_16.10.15__№_1837  

 
Розрахунок потреби коштів 

 для організації та проведення громадських робіт протягом 2015 року 
 
           Для виконання  Програми зайнятості на 2015 рік передбачається 
організація громадських та інших видів робіт тимчасового характеру із 
залученням 430 осіб. Фінансування організації громадських робіт здійснюється  
за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених 
законодавством джерел. 
          Джерела фінансування  громадських робіт: 

- кошти Фонду – 114,23 тис. грн. 
- кошти міського бюджету – 96,41 тис. грн. 
- інших не заборонених законодавством джерел – 17,82 тис. грн. 

Планові витрати 2015 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» 

24,14 12,07 12,07 - 

2 КП «Парк культури та 
відпочинку «Боздоський» 

95,14 47,57 47,57 - 

3 Ужгородський комбінат 
комунальних підприємств 
Ужгородської міської ради

28,88 14,44 14,44 - 

4 Закарпатський обласний 
наркологічний диспансер 

7,54 3,77 - 3,77 

5 Закарпатський обласний 
клінічний онкологічний 

диспансер 

28,10 14,05 - 14,05 

6 Центральна міська 
клінічна лікарня 

29,00 14,5 14,5  

7 Управління праці та 
соціального захисту 

населення 

15,66 7,83 7,83  

 Всього: 228,46 114,23 96,41 17,82 
 
 
Міський голова                                                                            В. Погорелов       


