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Заходи 
щодо реалізації в 2005 році Стратегії подолання бідності  

та обласної програми боротьби з бідністю на 2001-2005 роки. 
 
 

1. Забезпечити працевлаштування за допомогою обласної служби 
зайнятості на вільні та новостворювані робочі місця не менш як 39,8 тис. 
незайнятих і безробітних осіб та залучити до громадських робіт не менш як      
15,0 тис. таких осіб. 

 Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення, обласний та 
територіальні центри зайнятості 

 
2. Організувати професійне навчання безробітних відповідно до потреб 

роботодавців, зокрема, за індивідуальними замовленнями, та стажування на 
підприємствах. 

 Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення, обласний та 
територіальні центри зайнятості 

 
3. Забезпечити надання соціальних послуг безробітним, які потребують 

додаткових соціальних гарантій і неконкурентоспроможні на ринку праці, 
зокрема, шляхом бронювання робочих місць на підприємствах, 
працевлаштування на робочі місця, створені за рахунок дотацій роботодавцям, 
та виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними 
підприємницької діяльності. 

 Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення, обласний та 
територіальні центри зайнятості 

 
4. Сприяти працевлаштуванню молоді (у тому числі дітей-інвалідів, дітей 

з вадами розумового або фізичного розвитку, дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, після досягнення ними працездатного віку) та інших 
осіб, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку 
праці, шляхом бронювання робочих місць, виконання програм, спрямованих на  
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розвиток підприємницької діяльності, а також залученню їх до участі у 
молодіжних трудових загонах.  

 Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, управління 
освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення, обласний та 
територіальні центри зайнятості 

 
5. Сприяти розвитку мережі молодіжних центрів праці та забезпечувати 

підтримку здійснюваних ними програм і заходів щодо працевлаштування 
молоді. 

 Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
6. Забезпечити участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу бізнес-

планів підприємницької діяльності молоді. 
 Управління у справах сім’ї та молоді 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
7. Забезпечити виконання галузевих і регіональної угод щодо умов 

зростання фондів оплати праці працівників виробничої сфери та встановлення 
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. 

 Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, територіальна 
державна інспекція праці у Запорізькій 
області разом з обласною федерацією 
роботодавців і облпрофрадою 

 
8. Забезпечити включення до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги, звільнених із служби за віком, 
хворобою або вислугою років працівників міліції, рядового і начальницького 
складу установ кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 
вдів ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ.  

 Головне управління праці та 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 
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9. Забезпечити створення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді соціальної реклами, спрямованої на запобігання ранньому сирітству, 
дитячій бездоглядності, жорсткому поводженню з дітьми, та сприяти 
поширенню цієї реклами, пропаганді сімейних форм виховання дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальній підтримці сімей з 
дітьми.  

 Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
10. Сприяти розширенню мережі дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей, надаючи пріоритетного значення сімейним формам 
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Удосконалити систему утримання, виховання, навчання та соціального 
супроводження дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, служба у 
справах неповнолітніх, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
11. Забезпечити оздоровлення 50 відсотків дітей шкільного віку шляхом 

збереження мережі дитячих оздоровчих закладів  
 Управління: у справах сім’ї та молоді, 

освіти і науки, охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення, облпрофрада 

 
12. Здійснювати заходи з усунення перешкод, що заважають доступу 

особам з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної 
інфраструктури. 
 Управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
13. Проводити щоквартально моніторинг показників бідності та рівня 

життя населення, готувати інформаційно-аналітичні матеріали з питань оцінки 
бідності. 

  Головне управління праці та 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 
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14. Висвітлювати у засобах масової інформації результати моніторингу 

показників бідності та рівня життя населення. 
 Головне управління праці та 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
15. Інформувати щомісяця громадськість про ситуацію на ринку праці. 
 

 

Обласний центр зайнятості 

 
 
 

 
Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації,  
начальник оргвідділу 

 
 

В.Г. Кархачов 
 


