
чугутвськА РАйоннА д!, РжАвнА Адп41н!стРАц1я

хАРк|всько[ оБлАст|

Ро3поРяд1кЁння
чуц[в

про розроблеяяя про€кц прогрдмл
зайяятоФ! пдселеяпя чуцтвсъкого
райопу !а 2014_2017 рокп

го!ов! райопп!от дер*авно'|

в;дпов|дяо до статг; 18 закою/ укРа!ви "про :)айпят|сть населення!''
статей 6, 24, з9 закону уча1яи "про м!сцев; деРжавп! адм|н|стра1.]''' з метою
зд'исвеяня ]аход|в] спрямованпх па Реш'зац вдпРям1в дерхавво!
лол;пки у сФеР; {аиня!ос!; населенн{. рео !ювання ринк) праш! !а !пр|яння
3айнятос{ населення райояу:

]' створити робочу Фупу з формРавяя пРощами зайя!тост; населепяя
ч)ц|вського раиону на 20!4 20!- рохи !а 

'а!верди!и 
; герсочаьнии .кла1

2. затверд'тп плая заход;в з РозРо6!(и проРами зай!'тост! яаселенвя
чуц1вського району на 20!,1-20]7 роки (дода.ться)'

3' Робоч|й фуп! про в'коваяяя розпорядження ]вформувати голову

районно! дер*авно! а!!;н!ст6ц'| чере] (епор ьон!ро1ю апар3$ райочно1
державно'{ адм]н;страц11до 0] с]чяя 20|4 роч.

4. контоль за виконаняям розпоРядхеявя пошастп яа ]асцпяика голови

рмонно] державно_1 адм]н1сфа!;_1 ковмьч) н в.г.

в.в. поБои.|пнко

_.1



з^т8вРджв![о

РозпоРядкевня голови

районноцеРжавно1 мч|н\\тац;_1
|/ |'2!'?-/2/"., ч1'! '/.{?

скл4д
робочо| гРупп з фоРмув!!вя

пРо| рями яйнягос|! населення чуц_1всько| о Район}
па 2014-2017 Рок|'

голова робочо|групи
]. ковАльч) к !ас!упник !олови раионно1 0ержавно_1
вероч!ка геннад;!вна адм;н;с!Ра.);]

заступшшик головп Робочо[ групц
2. лисянський
олексаядр серг|йов!ч

3. м]хАйлвчко
тетяяа олексаядр;вва

4' БАБус1нА
к]л!я в!ктор;вяа

вачшьвик управл1яня пРац' та
соц'шьРо'о {а\и\ !у насе !еРн4 р3ионно!
державво! адм1я1стац!

секретар рооочо! групи

нач&пьник в|дд|лу з питдяь прац; та
заияятост| населеяш упрам|яня прац' та
соц|мьного захисц яаселення раиояво|
держав!о1 адм!я;стРац;]

члеяи робочо1 групп:

головяий спец;ш;ст з ппаяь зайяятост!
управп;вяя лрац;

соц|ально.о захисц яаселевня районво|
дерхавяот адм!я!стРац!]

начальник упраш!яяя ековом;чного
розвптц | торг!вл] Рйояно] дерхавво1

!ача11ь!ик в!дд;11у осв]ти райо]п]о|
державно! адм!я!стац|!

диРеюор чуц]ъського м;ського
район|1о!о цеятру зайнятос1|

вачФья!к управл;ння пснс;йяого фовду
уФа|1!и в чу'}|всь{ому Райоп;

5. гоРоввнко
маРива володимпр!вяа

6. .]1,шович_звсРсвА
еввя;я олексавдр|вна

7. мАсАл|т]г1А

8. мвРсон

. -.1



9. РА]1о
волод'мир |вавович

10. РяБ1н]нА

! 1. свмвРик

з!стп!пк кер1вя!к' апардт'
оРгдп!зац!йного

видьу апдРдту Рдйояяо|
держдвво1 адм|п;страц;!

вачдьвпк управ1!явя агропромислового
пайонно| лепя,яно"1

пачшьвпк в;дд!лу у справах молод| та
споРц Райолвот деРхавно! адм|в|стр!ц1'{

яачшьяпк упраш!яяя
чугу]ъському райов; (за з.одою)

н.п. |!|тРиФАновА

.-,]



з^тввРджвно

РозпоРялхспм лолови

рыонно] леРдавно| адм |н].т6 ш !т

1 *2'2'/ )р/},/}/]{у'',

плАн зАход1в
щодо РозРоблепв! пРогРам, ],йяятост! вдсе!евяя чут1в.ько.о рдйону пд

2014-2017 рок{

:

ш9
наймевувавня заходу

терм!в

1 надавм до робочо| групи з

ФоРмуваявя протами зайнятост;
васелеяня чуц1вського райояу на
2014_20]7 роки прогвозвих давпх
цодо розвитку рияч прац; з

- ч!сельност! випусквик|в
загальпоосв!тн|х шк;л та яавчшьяо-
виховяих комплекс!в у 201|_2012

роках (зв1тв; дая!), 2013 р!к
оч;кував;, 2о14-2о1'7 роки

- чисельност| в!йськовослухбовц1в,
зв]львеяих у 2011_2012 рок* у запао
а6о в;дставку в зв'язку ь
скоРочев!ям чисельност! (штату), а

що п|дпгфть
демоб!л!зац!_1 з в1йськово] сцоково1
слух6и у 20]з_20]7 роках;

до
|0.10.
2о]',]

до
10_10.
20| з

в;дд;л
райояно! дерхавяо]

управл;яня пРац; та
софшьпого зцисту
васелевня районно|

адм|н;стац!][ Р3ом
з чуц]вськ!.!м



фома]|]|н]
зв;льяил'ся у 20]1_20]2 роках з

уотаяов' що виконують покаРаяяя та
буд}ть зв;львсн1 у 201з_2017 роках

до
|0.10.
201з

упраш;нш лРац! та
еоц;альвого захисту
насе'еяня районно!

адм;н;страц!] р3ом
з чу!]твсь(им
райоявпм в]дд]лом
(з о6слугов]ъаявя

Район;в) головпого

вв}тР|шя|х слрав
укра]яп
харк|вськ;й област;

2. наданвя до ро6очо1 групи з

фоРмуванш протами зайнятост;
васелевня чуц]вського Району на
2011_20] 7 роки матер;эл]в щодо
прогяозу розвитку екояом!кп райову
ва пер;од до 20|7 року

Ао
15.10.
20| з Розв!тку ! тоРг!вл!

райовно| держав!о|

з проведеняя моя;ториягу
п!дприсмств' орган;зац|й та устаяов
райояу щодо економ!чного ставу та
перспектив Розвитку яа пер;од 2014_
20]7 ром

до
15.10.
2011

упРаш;нвя лрац| та
соц;шьвого зах'сч
яаселеввя райояяо1

нвданяя до робочо| тупи пропозиц;й
щодо формуванвя заход!в г{рощами
зайяятост; яаселеняя чуц!ъською
райолу на 20|4_20|7 роки за

- забезпечеяи стаб;льво| зайня1юст;
ваеелеяб на д;ючпх п;длриемствах'

вякорпстання робочо| спли]

- сприяявя розв!тку п1дпри.мн!цва'
защчеявя !нвестпц|' в ековом|9

до
20.10.
201з

до
20.10.
20] з

управл;вяя прац! та
соц;ального зцисту
васелеяня Райояво?

..1витп;т6пг!яп1



з

_ створсявя нових та ро:)шиРеяяя
д!ючих п|дсобних промислових

районяо| державво']

п;дтимка особистпх п;дсо6вих та
фермерсьмх господарств;

_ за6езпечення зайяятост; яолод!, в
тому ч!сл| випускя'к!в вавчмьних

п;дпр!€мств (цех;в) з
с|льськогосподарсько]

заход!в щодо
соц!шьно.о захисц
розвитч служби

агролРомислово го
Розвптку районпот

в;дд;л осв!ти, в!дд|л
у спРаих молод; та
спорту район!о1

адм]я1стРац;1 разом
з чуц]ъським

упРавл!нял пРац; та
соц;ального зах!сц
населення райовяот

адм;н!стац;| р6ом
з чут'вським

до
20.10.
201з

до
20.10.
20!з

Ао
20. ]0.
20]з

5. Формуваяня проекц проФами
зайвятост; яаселенвя чуц1вського
Райову на 2014_2017 рок!. Ро:)гл'ц
пРоепу прогРм! ла зас|давя;

до
25.10.
20| з

упРаы;ння лраф та
софмьно.о за{исц
населеяш райоявот

адм!в!срац;т разом
] чугу]ъськпм

6. узгодхевня проскц про!?ами
зайнятос' населепня чуч]ъською
району ла 2014_2017 роки з
депаРаментом соц!Фь!ою захисту

01.1 !.
201'1

улравл!вяя лРац| та
соц!шьяого захпсц
насслеяня райо!но!



4

пасФевня хаРк1всько] обласно''
деркавно] адм;я;страц;]

7. випесеяш на Розгляд сес!'] райояво]
ради проскц п!ограм' зайштост;
яаселевня чу!}]ъського райояу на
20!4_2017 роки

до
01.|2.
201з

улРшл!нш прац' та
сойшьного з*исц
населевня райовпо|

наданя' пРогРш! зайштост!
населевня чуц1вського Райопу ла
2014_20] 7 роки до депа!тамснту
соц|шьвого захисту
харк;всько'' обласно| дерхавно!

п;дготовка розпорядхе
райовно1 деркавяот адм;в;стац;т з
орвньац!! викондвяя зазяачево]|

'4о
10.01.

у

управл;вш пРац; та
соц;апьного захисц
васелевяя районно|

засцлппк кер!вв'ка ап!р'ту'
ядч'льяик орг$я;!яц!йпого ви_
д!лу апар.ту рдйовяо| дерА?в- 1|' н.п. штРиФАновА

.:


