
                

 

                                                    

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

         

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                              

від  02 листопада 2021 року   

 

Про внесення змін до Програми 

зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 
 

 Відповідно до статті 26, підпункту 1 пункту б частини 1 статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про зайнятість 

населення»,  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття», з метою сприяння продуктивній зайнятості 

населення Конотопської міської територіальної громади, 

міська рада в и р і ш и л а: 

 1.Викласти назву Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки в наступній редакції: Програма 

зайнятості населення Конотопської міської територіальної громади на 2021-2024 

роки. У тексті Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки слова і цифри «на 2021-2023 роки» 

замінити на слова і цифри «на 2021-2024 роки».  

 2.Викласти пункти 7; 7.1; 9; 9.1; 9.2 Паспорту Програми зайнятості 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки в 

наступній редакції: 

7 Термін реалізації 

програми: 

2021-2024 роки 

7.1 Етапи виконання 

програми (для 

довгострокових 

програм) 

2021, 2022, 2023, 2024 роки 

9 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, в тому числі 

(тис.грн.): 

1793,167 

(2021 рік – 293,167, 

2022 рік – 500,00 

2023 рік – 500,00 

2024 рік – 500,00) 



                

 

9.1 коштів бюджету 

Конотопської міської 

територіальної 

громади 60% (тис.грн.) 

1075,9 

(2021 рік – 175,9, 

2022 рік – 300,00, 

2023 рік – 300,00, 

2024 рік – 300,00) 

9.2 коштів інших джерел: 

кошти Фонду 

загальнообов’язкового 

державного  

соціального 

страхування на 

випадок безробіття 

40% (тис.грн.) 

717,267 

(2021 рік – 117,267, 

2022 рік – 200,00, 

2023 рік – 200,00, 

2024 рік – 200,00) 

 

3.Розділ 3 «Фінансове забезпечення реалізації Програми» викласти в 

наступній редакції: 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми, 

тис.грн. 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

Обсяг ресурсів, 

усього 

293,167 500,00 500,00 500,00 1793,167 

в тому числі:      

бюджет 

Конотопської 

міської 

територіальної 

громади 

175,9 300,00 300,00 300,00 1075,9 

бюджет ФЗДССВБ 117,267 200,00 200,00 200,00 717,267 

 

4.Викласти назву Таблиці 1 «Завдання та заходи щодо поліпшення ситуації 

у сфері зайнятості населення на 2021 – 2023 роки»  в наступній редакції: 

«Завдання та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 

2021 — 2024 роки». 

5.Викласти пункт 9 Таблиці 1 «Завдання та заходи щодо поліпшення 

ситуації у сфері зайнятості населення на 2021 – 2023 роки»   в наступній редакції: 



                

 

9 Для додаткового 

стимулювання 

мотивації до праці, 

матеріальної підтримки 

безробітних, 

забезпечення 

організації та 

проведення 

громадських та інших 

робіт тимчасового 

характеру 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості 

населення,  

управління 

соціального 

захисту 

населення 

Конотопської 

міської ради, 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Конотопської 

міської ради 

2021-

2024 

роки 

Фонд ЗДССВБ 

717,267 тис.грн.; 

(2021 рік– 117,267 

тис.грн., 

2022 рік – 200,00 

тис.грн., 

2023 рік – 200,00 

тис.грн., 2024 рік – 

200 тис.грн.), 

кошти бюджету 

Конотопської 

міської 

територіальної 

громади -  1075,9 

тис.грн. (2021 рік– 

175,9 тис.грн., 

2022 рік – 300,00 

тис.грн., 

2023 рік – 300,00 

тис.грн., 

2024 рік – 300,00 

тис.грн.) 

Зменшення 

кількості 

безробітних, 

створення 

нових 

робочих 

місць 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


