УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 26.11.03 №292

м.Ужгород

Про стан зайнятості населення
та завдання щодо запобігання
безробіттю
Заслухавши та обговоривши інформацію директора міського
центру зайнятості Олексіюка С.М. про стан зайнятості населення міста,
роботу, яка проводиться відділами та управліннями міської ради,
міським центром зайнятості щодо запобігання масовому безробіттю,
виконком міської ради констатує, що в місті проводиться
цілеспрямована робота по створенню нових та збереженню існуючих
робочих місць, залученню іноземних та вітчизняних інвестицій,
підтримці розвитку малого і середнього бізнесу, сприянню ефективній
зайнятості, соціальному захисту громадян, які неспроможні на рівних
конкурувати на ринку праці.
З метою подальшої реалізації завдань, що випливають із Законів
України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове
соціальне страхування на випадок безробіття”, Указу Президента
України “Про основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні
до 2010 року”, міської Програми зайнятості населення на 2004 рік та
інших законодавчих та нормативних актів, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію директора міського центру зайнятості Олексіюка
С.М. про стан зайнятості населення та завдання щодо запобігання
масовому безробіттю взяти до відома.
2. Сконцентрувати зусилля управлінь та відділів міської ради, інших
установ та організацій, міського центру зайнятості на забезпечення
неухильної реалізації завдань, що випливають з міської Програми
зайнятості населення на 2003 рік та на 2004 рік, створення умов для
продуктивної зайнятості населення.
3. Відділу промисловості, транспорту та зв’язку (Машкаринець І.В.),
управлінню економіки (Овсяніков О.Г.) проаналізувати ефективність
роботи
підприємств
основних
галузей
промисловості
міста,
використання ними робочих площ та потужностей, можливість
збереження робочих місць та забезпечення зайнятості на даних
підприємствах.
До 01 травня 2004 року

4. Управлінню економіки (Овсяніков О.Г.), відділам: промисловості,
транспорту та зв’язку (Машкаринець І.В.), зовнішньоекономічної
діяльності та туризму (Куберка М.Ю.) сприяти залученню інвестицій в
економіку міста з метою створення нових підприємств та розширення
виробництв на діючих.
Постійно
5. Міському центру зайнятості (Олексіюк С.М.):
-забезпечити ширше інформування роботодавців про можливість
отримання ними дотацій на створення додаткових робочих місць, в
тому числі для працевлаштування соціально незахищених верств
населення;
-активізувати профорієнтаційну діяльність та працевлаштування на
заброньовані робочі місця молоді, яка вперше шукає роботу.
Постійно
6. Редакції газети “Ужгород”, міському центру зайнятості (Олексіюк
С.М.) систематично інформувати населення про стан ринку праці в місті.
Постійно
7. Інформацію про стан зайнятості населення та підсумки
виконання заходів Програми сприяння зайнятості населення м.
Ужгорода на 2004 рік заслухати на засіданні виконкому в листопаді
2004 року.
8. Рішення виконкому міської ради “Про стан зайнятості населення
міста та завдання щодо запобігання безробіттю” від 22.11.2000 року №
195 вважати таким, що втратило чинність.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Балажа В.Г.

Міський голова

В.В.Погорєлов

