
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» ____________ 2017 року 
 

Про  внесення  змін  до  Програми
зайнятості  населення  Чугуївського
району  на  період  до  2017  року,
затвердженої  рішенням  районної
ради від 30.01.2014 (зі змінами)
 

 На  виконання  завдання,  визначеного  змінами  до  Програми  зайнятості
населення Харківської області на період до 2017 року, затвердженої рішенням
обласної  ради  від  20  червня  2013  року  №  748-VI  (зі  змінами),  керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою
підвищення  ефективності  роботи  щодо  соціального  захисту  населення  від
безробіття районна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Внести  до  Програми зайнятості  населення  Чугуївського  району  на
період до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від  30.01.2014,  зі
змінами,  внесеними  рішенням  районної  ради  від  03.10.2014,  від  26.11.2014,
від 28.08.2015 (далі-Програма), такі зміни:

1.1. Викласти пункти 3, 3.1, 3.2 додатку 3 до Програми у такій редакції:

« Найменування
показника

2011
звіт

2012
звіт

2013
звіт

2014
звіт

2015
звіт

2016
звіт

2017
очікува

не

3.Чисельність працівників, за 
яких роботодавцю надається 
компенсація фактичних витрат 
по сплаті єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування усього, 
осіб

- - 16 20 11 26 22

в тому числі:



Найменування
показника

2011
звіт

2012
звіт

2013
звіт

2014
звіт

2015
звіт

2016
звіт

2017
очікува

не

3.1. Працівників у юридичних 
осіб, усього

- - 5 9 5 12 11

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного 
внеску, осіб -

- - 3 2 5 4

100% суми нарахованого єдиного
внеску, осіб

- - 5 6 3 7 7

3.2. Працівників у фізичних осіб-
підприємців та фізичних осіб – 
платників податку з доходів 
фізичних осіб, усього

- - 11 11 6 14 11

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного 
внеску, осіб

- - - - - - -

100% суми нарахованого єдиного
внеску, осіб

- - 11 11 6 14 11
».

1.2.  Викласти пункт 9 додатку 2 до Програми у такій редакції:

« Найменування
показника

2011
звіт

2012
звіт

2013
звіт

2014
звіт

2015
звіт

2016
звіт

2017
очікуване

9. Кількість  осіб
старше  45  років,  що
отримали ваучер

- - 21 14 11 2 9

».

1.3. Викласти додаток 4 до Програми у новій редакції (додається).
2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  комісії:  з

гуманітарних питань, соціального захисту і охорони здоров’я населення, засобів
масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (Лихачова М.Б.) та
з питань бюджету (Мерсон Ю.Л.).

      Голова 
районної ради                                                                                 А. Бабієць
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 Додаток 4
до Програми зайнятості населення
Чугуївського району на період до 2017 року,
затвердженої рішенням районної ради 
від 30 січня 2014 року 

                                                                         
                                         

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості

України

                 (осіб)

Найменування
показника

2011
звіт

2012
звіт

2013
звіт

2014
звіт

2015
звіт

2016
звіт

2017
прогноз

1. Чисельність осіб, 
що перебувають на 
обліку та отримують 
послуги протягом 
періоду 2065 1863 1920 1228 1750 1794 1920

2. Чисельність осіб, 
які мають статус 
безробітного

1327 1100 1470 667 1174 1214 1470

3. Чисельність 
працевлаштованих 
осіб з числа тих, що 
перебувають на 
обліку

990 1074 1018 1041 1000 1180 928

4. Чисельність 
працевлаштованих 
осіб з числа 
зареєстрованих 
безробітних

403 440 643 667 584 648 630

5. Чисельність 
зареєстрованих 
безробітних, які 
проходитимуть 
професійну 
підготовку, 
перепідготовку та 
підвищення 
кваліфікації 313 384 357 354 359 300 300

6. Чисельність осіб, 
залучених до участі у
громадських та інших
роботах тимчасового 
характеру 688 787 513 566 536 541 460

з них зареєстрованих 688 777 180 262 536 541 460
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Найменування
показника

2011
звіт

2012
звіт

2013
звіт

2014
звіт

2015
звіт

2016
звіт

2017
прогноз

безробітних

7. Чисельність осіб, 
яким надано послуги 
з питань організації 
підприємницької 
діяльності та ведення 
власної справи

- - 60 49 50 47 70

з них організували 
власну справу

- - 17 16 14 6 16

Заступник голови
   районної ради                       І. Ковтун
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	від «____» ____________ 2017 року

