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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2012р.       №  79                                                               смт. Воловець

Про погодження Програми зайнятості 
населення у 2012 році  на території 
Воловецької селищної ради

              Керуючись ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши Програму зайнятості населення у 2012 році  на території Волловецької  селищної ради, Воловецька селищна рада  В И Р І Ш И Л А:

             1. Погодити  Програму зайнятості населення у 2012 році на території Воловецької селищної ради (додається).
             2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника селищного голови  по виконавчій  роботі Грига С.В.

Селищний голова                                                                       В.В.Панасович      











   
«Схвалено» 
Рішення виконкому
Воловецької селищної ради 
№ ________________ 
від __________ 2012р. 


         «Затверджено» 
Рішення сесії 
Воловецької селищної ради
№ ________________ 
від __________ 2012р.

         





П Р О Г Р А М А

  зайнятості населення  на території 
Воловецької селищної ради  
на 2012 рік.











смт. Воловець 2012



 

П Р О Г Р А М А

зайнятості населення  на території Воловецької  селищної ради
у 2012 році



             На території Воловецької селищної ради розташовані населені пункти : смт  Воловець,  с.Канора,  в яких налічується  32 вулиці.
 Населення селища станом на 01.01.2012 року складає  -  7067 громадян,  з них  184 безробітних громадян.
           
              На території Воловецької селищної ради  розташовані :  Воловецька ЗОШ І –ІІІ ст.,  Канорська ЗОШ І-ІІ ст., дитяча школа мистецтв,  дитячі навчальні заклади №№ 2,3,4,  відділ  культури Воловецької РДА, будинок культури с. Канора, ФАПи  в смт.Воловець, вул.Яблуново та с.Канора, Ветлікарня, Державне виробниче підприємство технічної інвентаризації, ТзОВ “Полімертехніка”, Воловецький  „Держлісгосп”, Воловецьке районне споживче товариство, Хустське ЛВУМГ,  ЗАТ „Електрон-Воловець”,  Воловецьке дочірне підприємство „Електрон-сервіс”,  Центральна районна аптека № 28, ПСК „Камелія”, Воловецька АТО,   мотель “Надія”, готель  “Вікторія”, “Гранд”, „Едем”, відділення банків,  відділення зв”язку,  поштове відділення,  Центральна  районна лікарня,  ЛОК „ Плай”,  КП  ВСЖКГ „Волівчик”,  ринок  ТОВ “Воловчаночка”  де  розміщено  110 торгових лотків.
         
            Незважаючи  на вище перераховану кількість підприємств  та організацій,  які розташованні на території ради, населення, яке проживає  на території  селища Воловець та с.Канора  частково не зайняте.
         
            Частина незайнятого населення перебуває на обліку в районному центрі зайнятості, але разом з тим  залишаються  без уваги громадяни, які з назалежних  від них причин не зареєстровані в РЦЗ. Особливої уваги потребують працездатні інваліди, випускники шкіл із малозабеспечених сімей, члени багатодітних родин.
           
              Вирішення питання  про працевлаштування  незайнятого населення є одним з найважливіших. В зв”язку з цим виникає потреба в розробці  Програми зайнятості населення на 2012 рік, створення нових робочих місць, вакантних посад в установах, організаціях та підприємствах  населеного пункту. 
	
                                                                  






З А Х О Д И
щодо сприяння зайнятості населення, яке проживає на території
смт.Воловець та с.Канора.

№з/п / Види громадських робіт / Найменування спеціальності /Період робіт / Назва об'єкту / Кількість осіб / Ж. / Ч. /

          1. Розчищення тротуарів доріг від снігових заметів, посипання тротуарів та доріг протиожеледною сумішшю по вул. Карпатська, Пушкіна, Фабрична, Борканюка, Дружби, Коротка.
          Січень — березень 2012 р.
          Робітник з благоустрою-1 (ч)
          Підсобні  робітники  6-осіб (ч)
 
          2. Підрізання сухих дерев та кущів в паркових зонах та зонах відпочинку по вул. Карпатська, Пушкіна, Фабрична, Шевченка, Дружби. 
  Березень-квітень 2012 р
            Робітник з благоустрою-1 (ч)
 Підсобні  робітники 6-осіб (ч)

            3. Щомісячно протягом року / Виконання робіт з очищення та забілювання вапняним розчином бордюр,  прибирання та вивезення, сміття  розчищування несанкціонованих сміттєзвалищ по вул. Пушкіна, Карпатська, Дружби, Коротка, Борканюка, Фабрична, Суворова,  
 	Підсобні  робітники  5-осіб (ж)         4-особи (ч).
	 
          4. Благоустрій та озелення території населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку та придорожніх смуг. Прибирання, догляд та упорядкування могил воїнів Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги
            Квітень- травень 2012 р
            Робітник з благоустрою-1 (ч)
            Підсобні робітники  –4-особи (ч ), 4-особи (ж)

           5. Виконання робіт з розроблення та розрівнювання ґрунту  квітників, висаджування квітів по  вул, Карпатській, висаджування   та підбілування дерев вапняним розчином у парках, скверах, придорожніх смугах, по вул. Карпатській.
           Квітень,травень  2012 р
           Робітник з благоустрою-1 (ч)
           Підсобні  робітники    4-особи (ж)
        
          6.  Роботи з косіння трави, бур'янів, вирубки порослі на території  кладовищ селища  Воловець та с.Канора.
Квітень – жовтень 2012 р.
          Робітник з благоустрою-1 (ч)
Ппідсобні робітники    4-особи (ж)
     
           7. Підсобні роботи  по ремонту приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводиться за рішенням органів  місцевого самоврядування.      

           Робітник з благоустрою-1 (ч)
 Підсобний робітник    4-особи (ч),  2-особи (ж) 
     
           8. Виконання робіт з заготівлі та завезення дров одиноким особам з числа ветеранів війни та інвалідів Великої Вітчизняної війни
           Жовтень-листопад  2012р
          
           Робітник з благоустрою-1 (ч)
 Підсобний робітник    3-особи (ч), 

     
 9. Виконання робіт з копання квітників  по вул.Карпатській прибирання квітів та сміття на квітниках селища.
     Жовтень, листопад  2012 р. 

 Робітник з благоустрою-1 (ч) 
 Підсобний робітник    3-особи (ж)

          10. Виконання робіт з вирубки порослі, підрізання сухих дерев на території парків,  згрібання опалого листя в паркових зонах та зонах відпочинку.
 Жовтень, листопад  2012 р. 

           Робітник з благоустрою-1 (ч) 
 Підсобний робітник    2-особи (ч), 2 особи (ж)
 
           11. Посипання тротуарів та доріг протиожеледною сумішшю, прибирання та погрузка сміття   по вул. Карпатська,  Пушкіна,  Борканюка, Фабрична, Лісорубів, Дружби, Коротка, розчистка снігу біля адмін будинку селищної ради по вул. Пушкіна,  впорядкування прилеглої території  районного будинку культури  по вул. Фабрична та центральної площі по вул.Карпатстька.
  Грудень   2012 р. 

            Робітник з благоустрою-1 (ч) 
  Підсобний робітник    3-особи (ч), 

           12. Щомісячно протягом року виконання робіт з очищення та забілювання вапняним розчином бордюр по вул. Пушкіна,  Карпатська,  Фабрична, Борканюка, Дружби, 

             Березень-листопад  2012 р. 

             Робітник з благоустрою-1 (ч) 
   Підсобний робітник    2-особи (ч), 2 особи (ж)
    
          13. Щомісячно протягом року виконання робіт по очистці придорожніх смуг, канав та кюветів по вул.Карпатська, Першотравнева. 
	    Березень-листопад  2012 р. 

              Робітник з благоустрою-1 (ч) 
    Підсобний робітник    2-особи (ч), 2 особи (ж)
    
              14.  Щомісячно протягом року прибирання та погрузка сміття по вулицях:  Карпатська,  Пушкіна,  Фабрична, Борканюка, Дружби, Коротка, Шевченка, Суворова, Л.Українки, Молодіжна, Перемоги, Уренгойська, Підгірна, Першотравнева, Грушевського,  Незалежності,  Терешкової,  Гагаріна,   8-го Березня,  Привокзальна, Л. Дем”яна, Зарічна, О.Довбуша, Лісорубів.                 
Березень-листопад  2012 р.
                Робітник з благоустрою-1 (ч) 
                Підсобний робітник  -  2 особи (ч)

                   
           15.  Інші види робіт, що мають суспільно-корисну спрямованість, як некваліфіковані так і кваліфіковані,  робітник з благоустрою протягом року  Підвідомча територія селищної ради.
     
           16. Допоміжні роботи з перепису населення, робітник з благоустрою протягом 2012 року.  Підвідомча територія селищної ради

                                                                             
Організація громадських робіт

Організовувати протягом 2012 року  на територіїї  Воловецької селищної ради оплачувані громадські роботи.
Залучати  через Воловецький районний центр зайнятості громадян, що перебувають на обліку, до оплачуваних  громадських робіт  на території селища Воловець та с.Канора.
Спрямувати кошти загального фонду  місцевого бюджету  в сумі одна тисяча грн.,  для фінансування громадських робіт.

Профорієнтація  та підготовка  незайнятого населення

Інформувати незайнятих громадян та молодь про можливість отримання в районному центрі  зайнятості  профорієнтаційних послуг.
Направляти на навчання  та перепідготовку з метою перекваліфікації та здобуття нових професій незайнятих громадян через районний центр зайнятості.
Вживати заходи  по працевлаштуванню випускників  ЗОШ  з багатодітних та малозабеспечиних сімей  на роботу в установи, заклади та підприємства, які розташовані на території селища Воловець.
Проводити семінари та « Круглі столи» для безробітних громадян  за участі  роботодавців та спеціалістів районного центру зайнятості. 
Сприяти розвитку   селянсько-фермерських господарств на території селища Воловець,  та с.Канора.
Співпрацювати з районним центром зайнятості в плані  працевлаштування  безробітних громадян на сільськогосподарські роботи в Східні області України.
Проводити роботу   професійної  підготовки та перепідготовки  молоді  через районний центр зайнятості  з метою їх подальшого працевлаштування






Селищний  голова                                                                       В.В.Панасович

