
ЛИМАНСЬКА

________________                                                                                            

Про доступність послуг

транспортного обслуговування

незайнятого населення 

  

З метою забезпечення

населення на ринку праці

об’єднаної територіальної

першої статті 46 Закону

Закону України "Про місцеве

ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Вважати межами

незайнятого населення 

1.1. Можливість проїзду
напрямку згідно графіку

електропоїздів. 

1.2. Віддаленість від місця

60 км., у межах Лиманської

1.3. Час в дорозі, витрачений
не повинен перевищувати

1.4. Різниця між сумою

зворотньому напрямку транспортом

зазначеною по відповідній

прожиткового мінімуму встановленого

2. Лиманському міському

підходящої роботи для безробітних

даного рішення. 

3. Визнати таким, що

Краснолиманської міської

послуг транспортного обслуговування

4. Контроль за виконанням

голови Гамаюнову Ю.М

 

 

Міський голова  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
                                                                                            

м. Лиман 

доступність послуг 

обслуговування 

 

забезпечення реалізації державної політики

ринку праці, на виконання Програми зайнятості населення

територіальної громади на 2018-2020 роки, відповідно

Закону України «Про зайнятість населення

України Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий

межами доступності послуг транспортного

 Лиманської об’єднаної територіальної громади

Можливість проїзду від місця проживання до місця роботи

згідно графіку руху на міських та приміських маршрутах

Віддаленість від місця проживання до місця роботи не повинна

Лиманської об’єднаної територіальної громади

дорозі витрачений на проїзд до місця роботи та у зворотньому

перевищувати 3 години на добу.    

між сумою фактичних витрат на проїзд до

напрямку транспортом загального користування та

по відповідній вакансії, повинна складати не

мінімуму, встановленого законодавством. 

Лиманському міському центру зайнятості при вирішенні

роботи для безробітних та незайнятих громадян враховувати

таким, що втратило чинність, рішення виконавчого

міської ради від 18 лютого 2009 року №

транспортного обслуговування незайнятого населення ”.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на

Гамаюнову Ю.М. 

            П.Ф. Цимідан

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                                                            №___________ 

державної політики у сфері зайнятості 

зайнятості населення Лиманської 

відповідно до вимог частини 

населення» та керуючись ст. 40 

Україні виконавчий комітет міської 

транспортного обслуговування для 

територіальної громади: 

до місця роботи та у зворотньому 

приміських маршрутах автобусів та 

не повинна перевищувати 

територіальної громади 

у зворотньому напрямку 

проїзд до місця роботи та у 

користування та заробітною платою, 

складати не менше ніж розмір 

при вирішенні питання підбору 

громадян враховувати вимоги п. 1 

рішення виконавчого комітету 

року № 32 ,,Про доступність 

населення ”. 

покласти на заступника міського 

Цимідан 


