
 
 

МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 вересня 2019 року                                                                                  № 2779 
 
 

 

Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від  15 лютого 2018 року 

№ 1422 «Про затвердження Програми 

зайнятості населення м. Кропивницького на 

2018-2020 роки» 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 22 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про зайнятість населення», враховуючи рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2019 рік» (з змінами), Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького                     

від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки», а саме:  

1) Паспорт Програми зайнятості населення м. Кропивницького на                       

2018-2020 роки викласти у редакції згідно з додатком 1. 

2) підпункт 3 пункту 1 «Розширення сфери застосування праці та 

стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих 

місць» розділу VIII «Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері 

зайнятості населення на 2018-2020 роки» Програми зайнятості населення                                          

м. Кропивницького на 2018-2020 роки викласти у редакції згідно з додатком 2. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку та з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, а також заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради А. Паливоду.  

 
 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

Аліна Пузакова 22 38 36 



 

Додаток 1 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

10 вересня 2019 року № 2779 

 

ПАСПОРТ 

Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки 

 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького 

2. Назва, дата і номер 

розпорядчого 

документа щодо 

розробки програми  

Закони України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про зайнятість населення», Бюджетний 

кодекс України 

3. Розробник 

Програми  

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького 

4. Виконавці 

Програми 

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького; 

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості; 

Відділ з питань праці Міської ради міста 

Кропивницького;  

Управління соціального захисту населення 

Подільської районної у м. Кропивницькому ради; 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Фортечної районної у                  

м. Кропивницькому ради; 

територіальні органи виконавчої влади 

5. Термін реалізації 

Програми 

2018-2020 роки 

6. Перелік бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет,  

кошти Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок 

безробіття 

7. Орієнтовний обсяг 

коштів для 

реалізації Програми 

Міський бюджет: 

у 2018 році – 715,0 тис. грн;  

у 2019 році – 880,0 тис. грн;  

у 2020 році – 1000,0 тис. грн 

ФЗДССУВБ: 

у 2018 - 2020 роках – в межах кошторисних 

призначень 

 

Директор департаменту – начальник управління  

економіки департаменту з питань економічного  

розвитку торгівлі та інвестицій  

Міської ради міста Кропивницького                          Маріанна МОРКВА 

http://www.dcz.gov.ua/file/link/434764/file/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20160.pdf;jsessionid=F914B47744620E45F0CC50EA6C732162
http://www.dcz.gov.ua/file/link/434764/file/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20160.pdf;jsessionid=F914B47744620E45F0CC50EA6C732162
http://www.dcz.gov.ua/file/link/434764/file/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20160.pdf;jsessionid=F914B47744620E45F0CC50EA6C732162
http://www.dcz.gov.ua/file/link/434764/file/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20160.pdf;jsessionid=F914B47744620E45F0CC50EA6C732162


Додаток 2 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

10 вересня 2019 року № 2779 

 

 

 

Зміни до розділу  VIII. Напрями та заходи  

щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки  

Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки 
 
 

 

№ 

з/п 

Найменування  

заходу 
Виконавці  

Термін  

виконання 

1 2 3 4 

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості 

роботодавців у створенні нових робочих місць 

3 Організація громадських робіт. 

Передбачення у міському бюджеті коштів на 

фінансування громадських робіт:  

у 2018 році – 715,0 тис. грн;  

у 2019 році – 880,0 тис. грн;  

у 2020 році – 1000,0 тис. грн  

Міська рада 

міста 

Кропивницького, 

КМРЦЗ 

Протягом 

2018-2020 

років 

 

 

 

Директор департаменту – начальник управління  

економіки департаменту з питань економічного  

розвитку торгівлі та інвестицій  

Міської ради міста Кропивницького                          Маріанна МОРКВА 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


