від 20 січня 2015 року

№ 12-р

Про роботу районного центру зайнятості щодо
виконання Закону України «Про зайнятість
населення», районної програми зайнятості
населення до 2017 року та виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади в сфері
зайнятості населення, визначених статтею 34
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» виконавчими комітетами сільських,
селищних рад
Протягом 2014 року при сприянні служби зайнятості працевлаштовано
752 осіб з числа безробітних. Рівень працевлаштування становить 48,9%. У
2014 році на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 1537 осіб, що на
114 осіб менше порівняно з 2013 роком.
Серед зареєстрованих незайнятих громадян майже 70% (1081 особа) –
мешканці сільської місцевості.
Протягом 2014 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 512 осіб, які
потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку
праці, з яких 239 осіб працевлаштовано за сприянням служби зайнятості.
15 осіб з числа безробітних в 2014 році отримали допомогу по безробіттю
одноразово та започаткували власну справу як суб’єкти підприємницької
діяльності.
Видано 23 особам з числа зайнятих та безробітних ваучери особам віком
від 45 років на перепідготовку та підвищення кваліфікації.
За рахунок коштів ФЗДССВБ, коштів підприємств та організацій,
місцевого бюджету організовано проведення громадських робіт та тимчасових
робіт, до яких залучено 465 осіб з числа безробітних.
Зареєстровано 101 трудову угоду між фізичними особами та найманими
працівниками. Районним центром зайнятості постійно проводиться робота з
роботодавцями, профорієнтаційна робота, впроваджуються нові форми та
методи роботи.
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Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
30 грудня 2014 року № 39 та з метою безумовного виконання районної
програми зайнятості населення до 2017 рік та Плану дій Державної служби
зайнятості щодо реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна
економіка,
ефективна
держава»,
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року
№128/2013:
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 та інших робіт тимчасового характеру,
організації професійної підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації
зокрема молоді за професіями, що користуються попитом на ринку праці або
орієнтовані на самозайнятість;
інформувати населення щодо можливостей отримання ваучера особам
старших 45 років для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці;
своєчасно інформувати органи влади про факти очікуваного звільнення
працівників з підприємств, установ, організацій району незалежно від статті
звільнення, що можуть призвести до загострення ситуації на ринку праці та
зростання рівня безробіття.
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 та своєчасно надавати районному центру зайнятості інформацію
про наявність вільних робочих місць або вакантних посад.
3. Сільським та селищним головам:
при формуванні бюджетів сільських та селищних рад передбачити кошти
на організацію громадських робіт для проведення благоустрою прилеглих
територій;
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. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації
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