
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чугуїв № б&У

Про стан виконання Програми зайнятості 
населення Чугуївського району на період 
до 2017 року, затвердженої рішенням 
районної ради від 30.01.2014, щодо 
соціального захисту безробітних громадян 
та підвищення рівня оплати праці на 
підприємствах Чугуївського району

Відповідно до статей 6, 24, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації-”, на виконання Закону України “Про зайнятість населення”, 
статті 35 Закону України “Про оплату праці”, Кодексу законів про працю 
України, з метою реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та 
підвищення рівня оплати праці, враховуючи рішення колегії районної 
державної адміністрації від 27 червня 2017 року:

1. Рекомендувати директору Чугуївського міського районного центру 
зайнятості Масалітіній Л.Л.:

1Л.У III кварталі 2017 року провести моніторинг щодо виявлення 
підприємств, організацій, установ району та фізичних осіб-підприємців, які 
мають право отримувати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 
працевлаштування безробітних.
1.2. Оприлюднити в засобах масової інформації основні аспекти діяльності 

центру зайнятості за підсумками І півріччя 2017 року.
2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації Лисянському О.С.:
2.1.3 метою проведення скоординованої роботи щодо професійної 

адаптації демобілізованих учасників антитеррористичної операції провести 
спільно з Чугуївським міським районним центром зайнятості роз'яснювальну 
роботу з особами, які мають право на отримання цього виду соціальної послуги.

2.2. До кінця поточного року провести організаційну роботу 
з виконкомами сільських, селищних рад щодо розробки Програми зайнятості 
населення Чугуївського району та Програм проведення громадських робіт на 
2018 рік.

2.3. Спільно з Чугуївським міським районним центром зайнятості 
продовжити проведення роз'яснювальної роботи з особами, які мають право 
брати участь у Пілотному проекті із залучення до роботи членів 
малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.
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2.4. Щоквартально проводити моніторинг рівня середньомісячної 
заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району.

2.5. У липні 2017 року провести вивчення рівня заробітної плати на 
підприємствах, в організаціях та установах району.

2.6. За результатами проведеного моніторингу надіслати листи 
керівникам підприємств, де рівень заробітної плати нижчий
за середньообласний, з рекомендацією вжити заходів щодо його підвищення.

2.7. Висвітлити в засобах масової інформації питання рівня оплати праці 
на підприємствах району та своєчасної виплати заробітної плати працівникам.

3. Рекомендувати Кочетоцькому селищному голові СвітаЙлу О.С.:
3.1. На черговій сесії селищної ради вирішити питання щодо виділення 

коштів на проведення громадських робіт для безробітних.
3.2. Про проведену роботу повідомити районну державну адміністрацію 

через управління праці та соціального захисту населення районної державної 
адміністрації до 31 липня 2017 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Волоцкову В.М.

Голова районної державної 
адміністрації М.М. ШОШИН


