
 
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 

 

13.09.2004                                          
 N 397 

 
    
Про розробку обласної програми  
зайнятості населення Запорізької 
області на 2005 рік 
 
 
 Відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” та 
з метою реалізації завдань, що випливають з постанови Кабінету Міністрів 
України від  17.08.2002  № 1139 “Про заходи організації виконання актів за-
конодавства з питань зайнятості населення”,  для координації роботи щодо 
розробки обласної та територіальних програм зайнятості населення на 2005 
рік: 
 

1.  Головному управлінню праці та соціального захисту населення     
облдержадміністрації разом з обласним центром зайнятості  організувати та 
провести нараду з керівниками територіальних органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування щодо розробки проектів територіальних та облас-
ної програм зайнятості населення на 2005 рік. 
 

2. Затвердити: 
2.1. склад робочої групи щодо розробки обласної та узгодження       

проектів територіальних програм зайнятості населення на 2005 рік (далі – ро-
боча група), що додається; 

2.2. графік розгляду та узгодження проектів територіальних програм 
зайнятості населення на 2005 рік (додається). 

 
3. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підроз-

ділам облдержадміністрації подати до 15.10.2004   обласному центру  зайня-
тості  пропозиції до   проекту обласної програми зайнятості населення на 
2005 рік.  
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4. Головам райдержадміністрацій до 08.10.2004 розробити та подати 
робочій групі на узгодження проекти територіальних програм зайнятості на 
2005 рік. 
  

5. Рекомендувати  міським  головам міст обласного значення до 
08.10.2004 організувати роботу, зазначену в пункті 4. 

 
6. Робочій групі до 05.11.2004 узагальнити пропозиції до обласної про-

грами зайнятості населення на 2005 рік та забезпечити подання на розгляд до 
Міністерства праці та соціальної політики України: 

6.1. в установлений термін – проекту обласної програми зайнятості на-
селення на 2005 рік;  

6.2. у місячний термін після затвердження – програми зайнятості насе-
лення Запорізької області на 2005 рік. 

 
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого засту-

пника голови облдержадміністрації Світлицького А.А. 
 
 
 

Голова обласної 
державної адміністрації                                                            В.П. Березовський                                              

 
 
 
 
 
 
 


