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укрдiнд
КАМ, ЯНТiА -Б У З ЬКД РДlДОННА ДЕР ЖАВ НА АДМIНI С ТР А ЦI Я

розшоряджtЕння

Про спеuiальну ко,цiсiнэ d;lя в,жummя захоdiв
tцоdо заllобizаннsl оiзкO,ъ,lу зрвсmаннft)
безробimmя пi0 ч{|с ,и{лсовOzо вuвiльнення
ltрацiвнuкiв

Вiдilовiд;-rо ;to -iаконч YKpaTHrT <,Гltrэо мiсцевi лер;кавн1 аднriнiст,рацrл;>.
Закону" YKpaTHrT <<Itrpo зайнятiсть населення>. Гiорядку }.твоi]ення сгtецiа-ilьнl,iх
коьтiсiй дjiя B}ttttTTlt заходiв ш{сдо загrобiгання рiзколцу зростанню СJезробiття пiц
Час масового вцвiльнення прашiвникiв. затвердженсгсl т]остановою Кабiнетt,
MiHiCTPiB УКРаТни ьiд 22.а4,201_] j\Г9 305, розглянyвш}1 лLtст Капл'янка_Бузькслi

районноТ фiлii -Цьвiвськогсl сlбласного центру зайня,тостi вiд 04.] 1.20i9 за
ЛЪ ] З 56lО4:

1. Створитr-r сtrецiшtыт),, комiсiю для вжиття заходiв lлодо запобiгання
рiзкому, зростанню Сiезiэобiття пiл tIac масового вi{вiльнення шpariiBiзitkiB та
затвердити iT ск.lrад згiд-tно з додатко]\,r.

2. ЗатверДити Полояtення прс) спецiапьну,комiсiк,. для в/киття _заходiв
ШОДО Запобiга.t+ня рiзкол,лу зростаннго безробiття гiiд час Iч{асOвого вивi;lьrтення
прашiвникiв. цtо додасться.
' 3. ВиЗнати 'гаким. ulo вт}]атило чlтннiсть, розпорядя,ення гоllовt{
райодноi дер}кавноТ адпtiнiстрацii вiд t5.07.2.01З ЛЪ 225 (,Про с.гвOреннJ]
спецiальНоТ KoMicil' для вжиття заходiв tLцодо запобiгання рiзком} зрOL]таннк)
безробiття гriд час масOвого вивi;rьнення прашiвникiв>.

4- KoHTpo;rb за викснання]\4 розпоряд}кення покласти Fia
голови районнот дерiкавнот aдrvriHicTpalriT вiцповiдно до
функцiон€lJIьних обов'язкiв.
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l]одаток
до рOзпорядження гоjjOвi,i

склАд
сПецiальноi KoMicii для вжиття заходiв
зростанню безробiття пiд час масового

щодо запобiгання рiзкому
вивiльнення працiвникiв

l f lерrпийr заступ н i.lк голови райдержадмiнi страцiТ. го;това коrrц i с iT;

2" директOр К ам' янка-БузькоТ районноi qiэ i.;riT Львiвоького облас ногtэ

i \ент l]v за i|iH ятсrст i,, застl,пнIIк гол 0BI,1 ко м iciT;
1

з ilcT_l/ilHi.j jt н ач алпы{ и ка в iдl iлу взас шцод iT з р об отсlла Bl {ям и

К а.м' янка- Бчзьк_оТ р айонн оТ фiлil' Льв i вс bKot о обласн 0го цент р },

зайнятосri. секре:та1] Kol,:ri ciT;

Члени KoMiciT:

4. н all ап ьн Ll к в iддiлу взас-лtодiТ з роботодавIIямр] Капц' ян ка-Бузь коТ

районноi фiлiТ "j[ъвiвського обласнL}гсl центру зайнятостi:
fiачацьник вlддiJr)/ з питаI{ь працi та соцlа*riьно-тр)/дових
вiдносин управлiння соцiа_пьнгJго захrlст1l 11х6aпення

раtiде гiжадмiнiстtэацil ;

6. начfuIьник Кам'янка-Бузького вiддiлу обслуговування гроN,tадяLi

(сервiсног0 rIeHTpy) управлiння обслугOвyвання г,lэомадян ГУ
Г{енсiIiного фонду }rкраiЪрт у jIbBiBcbKii.i областi.

*€.
}

Керiвник апараry
раидержадмlнlстрацrl ,it.височАн{ jъкА

райлержадмiнiстрашif
вiд к 0f >,,lL{,rCfPtП}€
Ts.pJ69/0"|



ЗАТВЕ,РДЖЕНО
розпорядженням голови

ПОЛОЖЕННЯ

про комiсiю для вжиття заходiв щодо запобiгання рiзкому зростанню
ОезроОiття пiд час масового вивiльнення працiвникiв

1" Загальнi положення

]iомiсiЯ ДjlЯ в}ItиттЯ заходiВ щод0 запобiгання рiзкомч зростаннIr_}
безробiттЯ лiд ча,с ь,tасового вивiльнення працiвникiв (да,ii Комiсiя)
с,гворюстьсЯ дr{Я Bilttl"ГTri за>lо.цiВ шодlО запобiгання рiзкошtу зрOста}iн}о
безробiття пiд час х,{асовогс вивiJ,iьнення працiвникiв вiдповiднt] до t]алсонч
Украiни <Про заliнятiс,тъ flасеj-lеt{ня)) та iIоряшкч vтвоl]енняt спетliа_гlьнLlх l,.or,ricil..r

ДЛЯ ВЖИтТя Заходiв пцодо запобiганt+я рiзн:tlмll зроg3аннrо безробi"гтя пiд .ta-
1\,I,1совогLl вртвiльнення прашiвникiв. затЕердiriеного 11с}станOво}о i{абiнет,,,
Ь-{iнiс,грiв }rкраiЪlл вiд 22.0u[,20l3 ]\"9 З05.

ПолоrкеннЯ llpo Комiсiю (надалi Положення) вtlзнача€ порядок iT
ствоOення. загалыii,засадlr органiзашiт та дiяльностi.

Комiсiя v с:воТй дiяльнt_.стi керусться Констtт-гчцiсю .ý/KpaTHii. ,laKob;ol,i
УкраТни>>, ЗаконоМ УкраiнИ <ГIрО зайнятiсТь l-{аOелеНня>. Г{оРядко]\{ УГtJОРеНFisl
спецiацьнrтх koMiciii для в}киrтя заходiв rцодо запобiгання рiзкому зростанню
безробiття пiд час масовог0 вивil-rьнення працiвникiв. :Jатвердженим
постановою Кабiнет'у h4iHicTpiB Украjни вiд 2,2.а4.2а13 tГ9 305.

Рiшення КопдiсiТ НOСЯ-{.}: рекоfo{ендацiliниЙ характер" прttйп,rатоться
бi;rьшiсткl голосiьз прlасутнiх, оформляються лротокоjIаьти засiда-нь Ко,^лiсi;'.та
засвiдчуються пiдпr{сам].l Bcix присyтнiх на засiдання.<

2. Г{орядок сrворення та органiзацiя дiяльностi KoMiciT

2.1. Персональнl.tй с*iJtад liомiсii'затверд)кусться розl-торядIiенFlяN{ tOлOэii
Райдер;кадшt i Hi стр al1 i Т 

"

2.2, очолюс Комiсiю заступник перп-lлtri ЗастJlпник го.г{овi1

Daii:epllca:M i н i с Tlial ii i'

вiд r<

Л'9



2,З. Комiсiя форму€ться з чIlсJlа представникiв:

* Каь,i'Янка-Бузька ра.йонна фiлiя Львiвського обласного L[eHTpy

заilнятостi - 2 особи:

- 
"чгtрав;tiнtзя 

cot]ia;-lbitoгo захистY llaceJleHHя раliдернtалшliнiстраii" i

особа.

2,4,;\,/ ра.зi вiлоутностi голови itoMici] або будь-кого зл складу Копдiсii у

зв'язк5,, з вiitряД;ýС.'itrIЯ}li" вiцл_усткою, хворобоrо та з iнш1,1х, передбаченL1\

Колексоп,t законiв про праЦю УкраТни. пL,,важних гiричт4гt. вiдсу,гнЬоГ0 заст},/па€,

ссоба. котра вiдгtiiвiдtто .цО нека-,]V чи fiосадс}воТ iнстрчкцiТ Викс,Н"ч( riol,tl

обов'язкlt. ч}.l tHltla у1овi{оважена особа згiдно з довiренiсткl аdг, ЛtлСТоjl]*

скерvванняпл (на xlpaBax члена Kobnicii),

2.5. ФункчiТ {:екретаря KoMiciT пOкладаються Lta заступнLIка начаJiьни]{а

вiддiл)z взасмодiТ з роботоДавцямлI Кам'янка-БузькоТ раЙонноТ фiлiТ Львiвськсго

обласного центру зайнятостi. BiH С ЧJlеНОI\it копдiсiТ та мас право гопOсу"

3. Завдання та функчiТ KoMiciT

З"i" Коптiсlя эозроб_rяс комllлекс захгJдiв цля пiдrrрисмства" на якод4y

передбачасться h,iacoge вивiльнення працiвникiв. спрямован,lх ]Iа з\{енtLiенF]я

ч р{с ель HocTi вив l;tbнtо !}аних- праrriвн rtк i в,

j.,), |l'O-i.,/i] r{РOiiОЗIlt}iТ rдодо внесення :змiн дсl ,rериторiалЬrIиХ, ,га MicrieBliX

fiрограм зайtнятостi гtаселення,

3.з. Дналiзус здiйоненi рOботодавцяNtи заходiJ щодо зjчiе}iшеFlня

" 
ч ис ельн ocTi вив i;lъ Ён,]Ваl-] ] i ;, п 1,1ашiвникiв.

З.4. Розглядас питацня rцодО ь{о}кливостi наданiiя lliдпрtrс\{ст,вам. на яки!,

пеРедбачастъся e,IacoBe врtвiльнення праltiвникi}з, фiнансовоТ допопцо114 ,,, фох;П,li

,liльговиХ кредliтiв, вl:-lстро,,ення платечсiв до л,tiсцевtrх бкlд,кетiв,

3"5, Вив.lас пltтання шодо перепрOфiлrовання або змlнlr форr,rrr вJiаснос-гl

пiдприсмства.

-З.6. Подас {1ропозицiТ шод0 tsнесення ,r,_t, дс aKTiB законолавстi]а,

спрямов аних на запобiгання рiзкому зростанню б езроб iття.

4. Права та обов9язки KoMicii

4.1 , Комiсiя ruтас i]patsо:

4.1.1. Oтримуватtr в

центральних i . мiсil,евих
установленому законодавство\{ шорядку вiл

органiв виконавчоТ вJIа,ди, органiв мiсшевогс



0амовряДування' пiдлrрисМств) установ та органiзаlДiй iнфорМацirо, необхiдн3z

для виконання покладених на неТ завдань.

4.1"2. Залучати до уча.стi у своТй роботi Iтредставникiв щентральних i

мiсцевиХ органiВ виконавчоТ Елади, органiв мiсцевого самовряд_Yвання,

шiдприемств, устаноЕ та органiзашiй {за погод}кеннял4 з ik керiвниками), а також

незалежних експертiв, фахiвцiв вiдповiдного напряму (за згодоrо),

4"2. Комiсiя зобсв'язана;

4.2.tr Свосчасно возглядати BHeceHi на розгляд KoMiciT заяви, зверненнfi,

окаргL{, подання та tsносиТи вiдповiднi гrропозицiТ ts I\4ежак IloBlIoBa}KeHb KoMiciT.

5. Органiзацiя роботи KoMiefrT

5.1. Очолtос KoMioiro глерrrrий

райдерrкадмiнiстрацiТ або особа, яка його

5.2. Голова KoMicii:

5.2,\. Оргаttiзов5rс робоry KoMiciT,
надас доручення, коtIтроJ-lюс та перевiр,че

застуllник голOви Кам'яцка-БзzзькоТ
замirrдуе.

розподiляе обов'язки MilK tT членами,
tk виконання.

5,2.2" ЗабезшечУс пiдготовку та за:гверджус план роботи KoMiciT, tsизначас

питання, якi тriдляга},оть розгляду на ij"засiданнi"

5.2"З" fiредотавляс К<эмiсitо оообисто або доручас своему заступнltковi
гIредстаВлятИ {tомiсiЮ з питанЬ, Щ0 наJIежать до fi комгlетенцiТ, в органах

виконавЧоТ владИ, органаХ мiсцевого самOврядуванця, на пiдприемстЕах, в

i/cTaнoBax та органiзацiях незаJIеяtно вiд форми власностi, вИДу Дiяльностi та

господарIOвання.

5"2.4. {rтформус громадськiсть чорез засоби b.tacoBoi. iнфоРrrЛаШiТ ШРФ

р9зультати дi.яльностi koMiciT та подае звiт пр0 виконану iэоботу органовi, якlдр1

хl утворив,
'i 5.З. Засiдання КошлiсiТ цроводяться y плiр1, потреби.

5.4. ЗасiДаннЯ КопдiсiТ вважасться правOмо}кним, якш{0 на ньому шрисr7тгIi

не ьdенш як Iтоловина fi окладу.

5.5, На засiданнях KoMiciT гOт)тоться прошозищлТ та рекоа4ендатiiТ з питанЬ,

ц{о належеть до 1Т ttомпетенцiТ. lфогrозиi:iТ т,а рекопtендацiТ вва}каFОТЬСЯ

схваJIенип.4и, якil{о за них г{рOголOсувало бiльшi як Iтоловина пРИСУТНiХ На

засiданнi членiв KclMioiT"'У разi рiвного розглодiлу голосiв вирiшапьни1\{ С i-ОЛОС

голови KoMiciT,

5.б. ПрогrозицiТ та рекомендацiТ KoMicii' оформляготься цроТС}КОЛOМ
}l

засiдання, який пiдписуе голова копаiсiТ, i подаються на розг.пяд гOлов1 плlclleвol

дерхсалмiнiстрацir". а тако}к вiдповiднипц сргана\4 виконавчоТ ВЛаДИ.

глiдприсМствам' устаноЕап,{ та органiзацiяМ незалехtНо вiД формИ власнOстi, вид,lz

дlяльностt та гоOllOдарIOванItя.



5.1. Гiро Рез}iльтати розгляду шропозицiй та рекомендашiй зазначенi

органИ iнформую,uЪоп"*1, плiсцевоТ держадплiнiстрашiТ та Комiсiю,

5.8. Органiзащiйна-технiчне забезпечеtrня дiяльностi KoMioiT fiокладасться

на районну державн_ч алмiнiстрачiю"

б. [Iрикiнцевi гао-lло}кення

б.i. Ife Г{оложенl{я набlвас чинностi з моменту його затверд}ксння,

6.2. Б;zдь-як1 зпцiни в органiзашiТ роботи ldicT KoMiciT будуть вноситися у

випадкУ надходкення нOрмат,иtsних дOкументiв, роз'яонень, вказiвсlк вiд органiв

державноТ влади Украtни.
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