
Затверджено 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 16.03.2006                    № 103 
 
 

Заходи 
щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності  

 
1. Забезпечити працевлаштування за допомогою обласної служби 

зайнятості на вільні та новостворені робочі місця не менш як 40 тис. 
безробітних та незайнятих осіб, залучити до участі в оплачуваних 
громадських роботах не менш як 15 тис. таких осіб. 
 Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення, обласний та 
територіальні центри зайнятості  

 
2. Забезпечити надання соціальних послуг безробітним, які потребують 

додаткових соціальних гарантій, зокрема шляхом: 
 

подання пропозицій до місцевих рад щодо бронювання не менш ніж      
3,3 тис. робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях; 
 

надання дотацій роботодавцям на створення 1,4 тис. робочих місць. 
 Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення, обласний та 
територіальні центри зайнятості  

 
3. Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації не менш як 7,6 тис. безробітних громадян за професіями, що 
користуються попитом на ринку праці, насамперед за рахунок організації 
навчання під конкретні робочі місця за замовленнями роботодавців та 
стажування на підприємствах. 
 Обласний та територіальні центри 

зайнятості, обласна федерація 
роботодавців 

 
4. Забезпечити працевлаштування 2,0 тис. осіб, насамперед молоді, що 

потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці. 
 Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, служба у 
справах неповнолітніх облдерж-
адміністрації, головне управління 
праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення, обласний та 
територіальні центри зайнятості  
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5. Продовжити створення молодіжних центрів праці та забезпечувати 

їх підтримку під час виконання програм і заходів, спрямованих на 
працевлаштування молоді. Забезпечити реалізацію програми “Підтримка та 
розвиток молодіжного підприємництва”. Провести обласний конкурс бізнес-
планів підприємницької діяльності серед молоді. 
 Управління у справах молоді та спорту 

облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
6. Проводити перевірки додержання вимог законодавства стосовно праці 

неповнолітніх та реалізації положень Конвенції Міжнародної організації 
праці № 182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм 
дитячої праці щонайменше на 25 підприємствах, в установах і організаціях усіх 
форм власності щомісячно. 
 Служба у справах неповнолітніх 

облдержадміністрації, територіальна 
державна інспекція праці у Запорізькій 
області, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

  
7. Сприяти прискоренню темпів росту заробітної плати у промисловості 

та забезпечити підвищення рівня середньої заробітної плати в цілому по області 
не менше ніж на 25 % у відповідності до генеральної та регіональної угод. 
 Структурні підрозділи облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення, Запорізька обласна 
федерація роботодавців 

  
8. Посилити контроль за додержанням вимог законодавства про працю, 

насамперед за своєчасною виплатою заробітної плати, та забезпечити 
погашення у повному обсязі заборгованості з неї на економічно активних 
підприємствах, зменшення на 30 % боргів працівникам підприємств, до яких 
застосовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом.  
 Структурні підрозділи облдерж-

адміністрації, територіальна державна 
інспекція праці у Запорізькій області, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

  
9. Забезпечити реалізацію в області спільного проекту Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку і Уряду України “Вдосконалення системи 
соціальної допомоги”. 
 Головне управління праці та 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
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10. Завершити наповнення Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на пільги за соціальною та професійною 
ознаками, та ввести його в експлуатацію. 
 Головне управління праці та 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

  
11. Забезпечити формування централізованого банку даних з проблем 

інвалідності. 
 Головне управління праці та 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

  
12. Здійснити паспортизацію центрів (відділень) реабілітації для 

інвалідів та дітей-інвалідів. 
 Головне управління праці та 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації 

 
13. Створити “Обласний центр ресоціалізації” для осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, громадян, які опинилися в кризовій ситуації та 
втратили соціальні зв’язки. 
 Головне управління праці та 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації 

  
14. Забезпечити виконання заходів, передбачених розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 18.07.2005 № 234 “Про першочергові заходи 
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями”.  
 Структурні підрозділи облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
15. Проводити щокварталу моніторинг показників рівня життя 

населення, готувати інформаційно-аналітичні матеріали з цього питання.  
 Головне управління праці та 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
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16. Висвітлювати у засобах масової інформації результати моніторингу 

показників рівня життя населення. 
 Головне управління праці та 

соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

  
17. Інформувати громадськість про ситуацію на ринку праці. 

 Обласний та територіальні центри 
зайнятості 

 
 
 

Керівник апарату 
облдержадміністрації 

 
Р.В. Дригинич 

 
 


