ГРОМАДСЬКА РАДА
при Голованівській районній державній адміністрації
ПРОТОКОЛ
16 вересня 2016 року

№3
смт. Голованівськ

ГОЛОВА РАДИ:
Ткачук Валентина Львівна
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Попова Наталія Юріївна
Дідоренко Іван Дмитрович
Кобильчак Надія Петрівна
Томашевський Василь Борисович
Шкодовський Аскольд Олександрович
ЗАПРОШЕНІ:
Бугаєнко О.П., заступник голови райдержадміністрації, Дудник А.А.,
начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
Ткач В.Л., директор територіального центру (надання соціальних послуг)
Голованівськогоу району, КравченкоЛ.П., директор центру зайнятості.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проблеми ринку праці та зайнятості населення. Шляхи взаємодії з
роботодавцями щодо підвищення рівня зайнятості населення.
2. Стан оздоровлення та відпочинку дітей влітку, особливо дітей, які
потребують особливої соціальної підтримки.
По першому питанню слухали:
Кравченко Л.П., директора центру зайнятості, яка проінформувала про
зайнятість населення в районі, проблеми ринку праці та шляхи взаємодії з
роботодавцями.
Виступили: Томашевський В.Б., Ткачук В.Л. про працевлаштування учасників
АТО.
По другому питанню слухали: інформацію начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації Дудник А.А, про кількість
дітей, які оздоровилися та відпочили влітку, в тому числі дітей, які
потребують особливої соціальної підтримки.

ВИСТУПИЛИ: Попова Н.Ю., Кобильчак Н.П., які надали пропозиції
управлінню соціального захисту населення щодо роботи по оздоровленню дітей
влітку.
Відповідні рішення додаються.
Додаток на 5 арк. в 1 прим.

Голова Громадської ради

В.ТКАЧУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 16 вересня 2016 року
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Про проблеми ринку праці
та зайнятості населення.
Шляхи взаємодії з роботодавцями
щодо підвищення рівня зайнятості
населення.

Відповідно до Положення про Громадську раду при районній
державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації від 07.02.2011 №87-р, заслухавши
інформацію директора центру зайнятості населення Кравченко Л.П.
Громадська рада
вирішила:
1.

Рекомендувати районному центру зайнятості населення:
- забезпечити виконання Програми зайнятості населення району до 2017

року;
- надавати адресні послуги клієнтам центру зайнятості, в тому числа
внутрішньо – переміщеним особам та учасникам АТО;
- надавати ефективні та якісні профорієнтаційні послуги незайнятим
громадянам, в тому числі безробітній молоді та інвалідам;
- забезпечити роботодавцям компенсації фактичних витрат на сплату
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
працевлаштування на нові робочі місця.

ГОЛОВА РАДИ

В.ТКАЧУК

СЕКРЕТАР РАДИ

Т.КУЧМІЙ

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 16 вересня 2016 року
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Стан оздоровлення та відпочинку
дітей влітку, особливо дітей, які
потребують особливої соціальної
підтримки.

Відповідно до Положення про Громадську раду при районній
державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації від 07.02.2011 №87-р, заслухавши
інформацію начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Дудник А.А.
Громадська рада
вирішила:
1.Рекомендувати управлінню соціального захисту населення районної
державній адміністрації:
-продовжувати роботу по оздоровленню та відпочинку дітей, особливо
дітей, які потребують особливої соціальної підтримки;
-сприяти виділенню коштів з місцевого бюджету та бюджетів сільських та
селищних рад на оздоровлення дітей.

ГОЛОВА РАДИ

В.ТКАЧУК

СЕКРЕТАР РАДИ

Т.КУЧМІЙ

