
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 
від «10» вересня 2015 року                                                                № 478 
 

 
 
 

Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 03 червня 2014 року           
№ 3145 «Про затвердження Програми 
зайнятості населення м. Кіровограда на 
період до 2017 року» 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. “б”  ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17, 18 Закону 
України «Про зайнятість населення», враховуючи звернення управління 
соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у                 
м. Кіровограді ради від 01.09.2015 року № 4408 про залучення безробітних до 
роботи з оформлення житлових субсидій,  з метою забезпечення своєчасного та 
на належному рівні призначення субсидій найбільш вразливим верствам 
населення м. Кіровограда виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 
«Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до          
2017 року», що додається. 

2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С. 

 
 

 
Секретар міської ради                                                                         І.Марковський 
 
Пузакова 24 06 24 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
«___» ________________ 2015 
№ _____ 
 

Проект 
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “___”   _____________  2015 року                                                         № ______ 
 

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 03 червня 
2014 року № 3145 «Про затвердження 
Програми зайнятості населення                     
м. Кіровограда на період до 2017 року» 
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтями 17, 18 Закону України «Про зайнятість населення», 
враховуючи звернення управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради від 01.09.2015 року № 4408 
про залучення безробітних до роботи з оформлення житлових субсидій, з 
метою забезпечення своєчасного та на належному рівні призначення субсидій 
найбільш вразливим верствам населення м. Кіровограда Кіровоградська міська 
рада  

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести зміни до розділу ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення 
ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року Програми зайнятості 
населення м. Кіровограда на період до 2017 року, затвердженої пунктом 1 
рішення Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 «Про 
затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до       
2017 року», та підпункт 7 пункту 1. Розширення сфери застосування праці та 
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць 
викласти у редакції згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Васильченка С.С. 
 
 
Секретар міської ради                                                                         І.Марковський 



Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
«___» ________________ 2015  
№ _____ 

 
 
 
 
 
 

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості 
населення до 2017 року  

 
 

№ 
п/
п 

Найменування  
заходу Виконавці  

Термін  
виконання 

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості 
роботодавців у створенні нових робочих місць 

7 Вжиття комплексу організаційних заходів щодо 
організації та проведення оплачуваних громадських 
робіт. 

Передбачення у міському бюджеті коштів на 
фінансування громадських робіт:  

у 2014 році – 100,0 тис. грн; 
у 2015 році – 160,0 тис. грн; 
у 2016 році – 120,0 тис. грн; 
у 2017 році – 130,0 тис. грн  

Кіровоградська 
міська рада, 
КМРЦЗ 

Постійно 

 
 
 
 
Начальник управління економіки                                                        О.Осауленко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


