
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
13.05.2005                                          

 № 158 
 
Про забезпечення виконання  
додаткових завдань до програми  
зайнятості населення на 2005 рік 
 
 
 

Керуючись ст. 24 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та 
з метою виконання рішення обласної ради від 15.04.2005 № 4 “Про внесення 
змін до Програми зайнятості населення Запорізької області на 2005 рік” щодо 
створення нових робочих місць: 
 

1. Головному управлінню економіки разом з головними управліннями 
промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації, виходячи із  аналізу економічної ситуації 
територій області, до 01.06.2005 надати органам місцевої виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування рекомендації щодо розміщення та 
можливих механізмів економічного стимулювання роботодавців, які створюють 
нові робочі місця. 
 

2. Головам райдержадміністрацій:  
 2.1. провести аналіз використання існуючих у місті, районі робочих місць, 
визначити потребу щодо створення нових робочих місць та оптимальні сфери 
їх розміщення; 
 2.2. визначити та задіяти шляхи мотивації роботодавців, які створюють 
робочі місця, виходячи з місцевих умов; 

2.3. підготувати для розгляду на сесіях відповідних рад пропозиції щодо 
змін до територіальних програм зайнятості населення в частині створення 
нових робочих місць; 

2.4. забезпечити розгляд на засіданнях колегій питання про створення 
нових робочих місць та ефективність заходів, вжитих у цьому напрямі 
структурними підрозділами райдержадміністрацій; 

2.5. запровадити щомісячний моніторинг створення нових робочих місць 
на підприємствах району та надавати узагальнені дані головному управлінню 



 
 
 

2 

праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щоквартально до 
15 числа, наступного за звітним періодом місяця. 

 
3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення здійснити 

заходи, передбачені у п. 2 цього розпорядження. 
 
4.    Запропонувати: 
 Обласному центру зайнятості: 
4.1.1. забезпечити підбір працівників для працевлаштування на 

новостворені робочі місця, у тому числі додаткові робочі місця, створені за 
рахунок дотацій роботодавцям із фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття; 

4.1.2. організувати професійну підготовку, перепідготовку, підвищення 
кваліфікації безробітних для подальшого працевлаштування на новостворені 
робочі місця; 

4.1.3. надавати щоквартально головному управлінню праці та соціального 
захисту населення облдержадміністрації інформацію про створені робочі місця 
на підставі відомчої статистичної звітності та реєстрації трудових договорів; 

4.1.4. надати пропозиції місцевим органам виконавчої влади щодо 
підвищення ефективності використання виплаченої безробітним одноразової 
допомоги для організації підприємницької діяльності. 

 
4.2. Територіальній державній інспекції праці в Запорізькій області на 

підставі аналізу даних перевірок із питань дотримання законодавства про 
працю на підприємствах області підготувати пропозиції щодо внесення змін до 
законодавства України для забезпечення легалізації тіньової зайнятості. 

 
5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрації здійснювати узагальнення та аналіз даних щодо  
створення нових робочих місць. 
 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Головка А.І. 

 
 

Голова обласної 
державної адміністрації                                                                  Ю.А. Артеменко       
 
 


