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Протягом січня-листопада 2011 року при сприянні служби зайнятості працевлаштовано
998 осіб, що на 12,0 % більше відповідного періоду минулого року. У 2011 році на обліку в
районному центрі зайнятості перебували 1894 особи, що на 13 осіб менше порівняно з
2010 роком.
Серед зареєстрованих незайнятих громадян майже 71 % (1350 осіб) – мешканці сільської
місцевості.
Протягом січня-листопада на заброньовані робочі місця працевлаштовано 32 осіб даної
категорії.
З початку року створено 290 нових робочих місць, з них шляхом надання дотації
роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття – 36, а 24 особи з числа безробітних в 2011 році
започаткували власну справу, як суб’єкти підприємницької діяльності, з них 2 мешкають в
сільській місцевості.
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття, коштів підприємств та організацій, місцевого бюджету організовано
проведення громадських робіт, до яких залучено 819 осіб з числа безробітних, що на 23,9 %
більше відповідного періоду минулого року. Зареєстровано 146 трудових угод між
фізичними особами та найманими працівниками. Районним центром зайнятості постійно
проводиться робота з роботодавцями, профорієнтаційна робота, впроваджуються нові форми
та методи роботи.
Враховуючи вищезазначене, відповідно до рішення колегії районної державної
адміністрації від 26 грудня 2011 року № 46 та з метою безумовного виконання районної
програми зайнятості населення за 2011 рік:
1. Районному центру зайнятості:
забезпечити розширення активних програм зайнятості населення, збільшення обсягів
охоплення ними слабозахищених категорій населення, зокрема шляхом підтримки їх
підприємницької ініціативи, посилення соціальної спрямованості громадських робіт,
організації профнавчання, зокрема молоді за професіями, що користуються попитом на
ринку праці або орієнтовані на самозайнятість;
спрямувати механізм створення дотаційних робочих місць за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, на
заохочення тих підприємств, які готові розширити сферу використання праці соціально
незахищених категорій населення;

2
надавати комплекс соціальних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями з
метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці, сприяння їх працевлаштуванню, в
тому числі на дотаційні роботі місця;
постійно інформувати населення через засоби масової інформації з різнобічних питань,
ситуації на ринку праці, можливостей працевлаштування та щодо змін у законодавстві про
зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття;
визначити перелік професій та спеціальностей, за якими є потреба у навчанні безробітних
для задоволення потреб роботодавців;
визначати спільно з місцевими органами влади обсяги та напрямки організації
громадських робіт для безробітних за рахунок місцевого бюджету та інших джерел
фінансування.
2. Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності у відповідності з
Законом України «Про зайнятість населення» проводити роботу щодо прискорення
структурних змін у виробництві, запобіганню масовому безробіттю. Своєчасно надавати
районному центру зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць або
вакантних посад, а також про прийнятих працівників за формами статистичної звітності.
3. Районній, сільським та селищним радам розглядати кожний факт скорочення робочих
місць на підприємствах, в установах, організаціях, не допускати необґрунтованого
вивільнення працюючих, а у разі неминучості звільнення, передбачити комплексні заходи
щодо нейтралізації негативних наслідків такого звільнення.
4. Підприємствам, організаціям району покращити роботу по створенню нових робочих
місць.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на
2012 рік передбачити видатки на організацію і проведення громадських робіт.
6. Голованівському професійно-технічному училищу № 38 розширити перелік професій,
за якими можливе навчання в районі та які користуються попитом на ринку праці, а саме:
продавець, підвищення кваліфікації бухгалтер з вивченням програми 1-С.
7. Районному центру зайнятості, управлінню праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації проводити широкомасштабну інформаційнороз’яснювальну роботу та роботу протидії «тіньової» зайнятості та питання щодо легалізації
заробітної плати.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови
районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.
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