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Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 
Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами)»  
 
 

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 

рішення міської ради «Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №32 (зі змінами)». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова В.В.Буряк 
 
 
 
 



 

Пояснювальна записка 

 
до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про погодження 
проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми зайнятості 
населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами)»  
 

Програмою зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки  

(далі – Програма) передбачено залучення до участі у громадських роботах та 

інших роботах тимчасового характеру зареєстрованих безробітних.  

Громадські роботи здійснюються у відповідності до вимог Закону 

України від 05.07.2012 № 5067 –VІ «Про зайнятість населення» (ст.31) та 

Постанови КМУ від 20.03.2013 № 175, яким затверджено Порядок організації 

громадських та інших робіт тимчасового характеру (далі – Порядок). 

Відповідно до Порядку фінансування організації громадських робіт, до 

яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили 

частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів 

та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття.  

 

1. Пропонується внести зміни до Програми, в частині зменшення 

обсягу фінансування організації та проведення громадських робіт у 2019 

році, а саме: 

1.1. Запланованого обсягу фінансування видатків бюджету міста з 

1139,248 тис.грн. до 1082,616 тис.грн. (сума зменшення складає                            

56,632 тис.грн.), на підставі аналізу виконання Програми проведеного 

головними розпорядниками бюджетних коштів: 

- для комунального підприємства «Титан» на суму 55,35 тис.грн.;  

- для комунального закладу «Центр соціальної підтримки дітей та сімей 

«Затишна домівка» на суму 1,282 тис.грн. 

1.2. Запланованого обсягу фінансування за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття з 1145,000 тис.грн. до 1081,198 тис.грн., (сума зменшення 

складає 63,802 тис.грн.), на підставі інформації Запорізького міського центру 

зайнятості.  

З урахування вищевикладеного, необхідно зазначити у Програмі 

загальний обсяг фінансування громадських робіт на 2019 рік у сумі  

2163,814 тис.грн. (проти затверджених 2284,248 тис.грн.). 

Заплановані обсяги фінансування громадських робіт у 2019 році не 

використані в повному обсязі у зв’язку з тим, що деякі вакансії на громадські 

роботи не були укомплектовані безробітними через низьку заробітну плату, яка 

встановлена на рівні мінімальної заробітної плати (4173 тис.грн.). 

 

 



2. Пропонується внести зміни до Програми, в частині уточнення 

обсягу фінансування організації та проведення громадських робіт у 2020 

році, а саме: 

2.1. Збільшити обсяг фінансування видатків за рахунок бюджету міста з 

затвердженої суми 828,147 тис.грн. до 1172,460 тис.грн. (сума збільшення 

складає 344,313 тис.грн.), на підставі пропозицій головних розпорядників 

бюджетних коштів; 

2.2. Зменшити обсяг фінансування за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття з затвердженої суми 1477,000 тис.грн. до 1215,800 тис.грн. 

(сума зменшення складає 261,2 тис.грн.), на підставі інформації Запорізького 

міського центру зайнятості.  

Підставою внесення змін в частині обсягу фінансування організації та 

проведення громадських робіт у 2020 році, є: 

- встановлення розміру мінімальної заробітної плати у 2020 році на рівні 

4723 грн., (проти встановленої мінімальної заробітної плати – 3723 тис.грн., яка 

була врахована під час розроблення Програми, у 2018 році). 

- розширення видів громадських робіт, що відповідають потребам 

територіальної громади м. Запоріжжя та мають суспільно корисну 

спрямованість, а саме: допоміжні роботи з відновлення території історико-

культурних комплексів; роботи із соціально-вразливими верствами населення, 

інші роботи соціального напрямку.  

- розширення кола підприємств, на яких  додатково створені робочі місця 

для проведення громадських робіт у 2020 році, а саме: комунальний заклад 

«Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». 

З урахування вищевикладеного, пропонується зазначити у Програмі 

загальний обсяг фінансування  громадських робіт на 2020 рік у сумі  

2388,260 тис.грн. проти затверджених 2305,147 тис.грн. (сума збільшення 

складає 83,113 тис.грн.). 

 

 

Начальник управління        
з питань праці Запорізької 
міської ради        Ю.В.Швець  



ВАРІАНТ 2  

ПРОЕКТ №14 від 30.10.2019 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-
2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами)  
 
 Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 №32 «Про 

затвердження Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 

роки», а саме: 

 1) Додаток 2 «Обсяги  та джерела фінансування Програми зайнятості 

населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки» викласти в наступній редакції: 

   

Джерело фінансування Обсяг фінансування, тис. грн. 
2018 2019 2020 

Кошти  бюджету міста 1059,479  1082,616 1172,460 

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття 1059,571 1081,198 1215,800 

Разом 2119,050 2163,814 2388,260 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного 

розвитку бюджету та фінансів (Божко Р.А.). 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 

 

 
Проект рішення підготовлений 
управлінням з питань праці 
міської ради 
 

Начальник управління       Ю.В.Швець 


