МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 9 листопада 2012 року

м. Мала Виска

№ 195

Про затвердження районної цільової
Програми працевлаштування молоді
Маловисківського району на 2012 -2015 роки
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та
розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної цільової
Програми працевлаштування молоді Маловисківського району на 2012 -2015 роки,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну цільову Програму працевлаштування
Маловисківського району на 2012 -2015 роки, (далі – Програма), додається.

молоді

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення населення,
освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 9 листопада 2012 року №195

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
працевлаштування молоді Маловисківського району
на 2012-2015 роки

І. Загальні положення
Районна цільова програма працевлаштування молоді Маловисківського району на
2012-2015 роки (далі - Програма) розроблена з метою захисту від безробіття молоді, що
перебуває в особливо несприятливих умовах на ринку праці, поліпшення її професійної
орієнтації, забезпечення гарантій щодо професійного навчання, підвищення кваліфікації та
перепідготовки, посилення мотивацій трудової активності і передбачає першочергове
задоволення тих потреб, які не забезпечуються можливостями наявного ринку праці.
II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі,
все ще існують проблеми щодо реалізації потенціалу молоді, забезпечення її соціального
становлення та розвитку.
Для значної частини молоді все ще гострими залишаються проблеми бідності,
пошуку робочого місця, зокрема, через невідповідність між попитом та пропозиціями на
ринку праці.
У Маловисківському районі проживає 12689 осіб віком до 35 років. З них – 6025
молодих людей проживають у місті та 6664 особи – молодь села.
У 2009 році перебувало на обліку у районному центрі зайнятості 1776 молодих
людей до 35 років, що складає 14% всього молодого населення району. Працевлаштовано 494 осіб до 35 років, що складає 28% від тих, хто потребує працевлаштування, 331 осіба
пройшли перенавчання.
У 2010 році перебувало на обліку у районному центрі зайнятості 1517 молодих
людей до 35 років, що складає 12% всього молодого населення району. Працевлаштовано 472 осіб до 35 років, що складає 31% від тих, хто потребує працевлаштування, 331 осіба
пройшли перенавчання.
У 2011 році перебувало на обліку у районному центрі зайнятості 1595 молодих
людей до 35 років, що складає 13% всього молодого населення району. Працевлаштовано 511 осіб до 35 років, що складає 32,4% від тих, хто потребує працевлаштування, 376 осіб
пройшли перенавчання.
Посилення труднощів у первинному працевлаштуванні молоді, різка різниця між
рівнями оплати праці в державному і недержавному секторах економіки сприяли соціальнопрофесійній переорієнтації молоді на працю поза державним сектором, отримання доходів у
сфері прихованої зайнятості, яка є для молоді психологічно привабливою з огляду на
мобільність, елемент ризику, менш жорстку службову дисципліну і до того ж найчастіше
потребує не спеціальної професійної підготовки, а тільки певних навичок.
Сучасні орієнтації молоді, що формують її ставлення до праці, слід оцінити як
негативні і суспільно недоцільні, оскільки вони ведуть до зменшення питомої ваги молоді
серед зайнятих в галузях економіки області, руйнують основи трудового потенціалу на
довгострокову перспективу. Щоправда, водночас вони стримують зростання масового
відкритого безробіття, проте негативні наслідки цього явища перевищують тимчасові
вигоди.
Конкурентоспроможність молоді на ринку праці знижується також внаслідок
скорочення підготовки робітників і фахівців у професійних та вищих навчальних закладах.
Водночас професійна структура підготовки кадрів не відповідає попиту, що склався на ринку
праці, триває підготовка робітників і службовців за надлишковими професіями і
спеціальностями, що призводить до зростання безробіття серед цієї категорії населення.
Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого розвитку
інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем у представників
молодого покоління формується так званий комплекс незадоволеності. Отже, органи
державної влади повинні забезпечити право на перше робоче місце навіть за відсутності
практичного досвіду у випускників навчальних закладів.

Тому, забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її
конституційних прав та свобод на Маловисківщині потребує посилення координації зусиль
держави і громадськості в цьому напрямі та обумовлює необхідність прийняття районної
цільової програми працевлаштування молоді Маловисківського району на 2012-2015 роки.
III. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення соціально-економічних, організаційних і правових
умов та гарантій для реалізації права молоді на працю і посилення її захисту від безробіття.
IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання Програми
Шляхами розв'язання проблеми є:
- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, у тому
числі у вільний від навчання час;
- проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці;
- налагодження співпраці з службою зайнятості населення, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності, які можуть бути потенційними
роботодавцями;
- забезпечення координації дій місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, служб зайнятості населення, підприємств, установ та організацій
(роботодавців) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку
освітніх послуг;
- забезпечення працевлаштування учнівської молоді, у тому числі вразливих
категорій, у вільний від навчання час.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та
місцевих бюджетів, а також коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством
України.
Районна державна адміністрація щороку передбачає кошти на забезпечення
працевлаштування учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час у межах
видатків, затверджених у відповідному бюджеті. Кошти обласного бюджету будуть
спрямовані на забезпечення працевлаштування учнівської та студентської молоді у вільний
від навчання час відповідно до Порядку використання субвенції з обласного бюджету
районним і міським (міст обласного значення) бюджетам на фінансування заходів обласної
цільової програми працевлаштування молоді Кіровоградської області на 2012-2015 роки.
Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1. Реалізація Програми
розрахована на 2012-2015 роки.
V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- надання профорієнтаційних послуг для дітей та молоді;
- сприяння працевлаштуванню незайнятої молоді на вільні та новостворені
робочі місця;
- вирішення тимчасової зайнятості учнівської та студентської молоді у вільний від
навчання час.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її
виконання.
Виконання Програми дасть змогу :
- охопити профорієнтаційними послугами близько 6500 дітей та молоді;
- забезпечити працевлаштуванням 2668 осіб незайнятої молоді на вільні та
новостворені робочі місця;

- організувати тимчасову зайнятість близько 33 осіб з числа учнівської та студентської
молоді у вільний від навчання час.
Результативні показники виконання Програми наведено у додатку 3.
VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію діяльності, пов'язаної з виконанням Програми, здійснює відділ у
справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та
відомств України в районі щороку до 10 грудня надають інформації про хід реалізації
Програми відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації надає управлінню у
справах сім’ї та молоді облдержадміністрації узагальнений звіт про стан її виконання щороку
до 10 січня протягом 2013 - 2016 років.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної цільової Програми
працевлаштування молоді Маловисківського
району на 2012-2015 роки,
Обсяги і джерела фінансування
районної цільової Програми працевлаштування молоді Маловисківського району на 2012-2015 роки
Обсяги коштів, які пропонується У тому числі за роками, тис. грн. Усього витрат на виконання Програми
залучити на виконання Програми
Обсяг ресурсів,
2012
2013
2014
2015
усього тис. грн.. у тому числі
- державний бюджет
- обласний бюджет
- місцеві бюджети
- районний бюджет
18,0
18,5
18,5
55,0
- кошти небюджетних джерел
Примітка: Конкретні обсяги фінансування можуть уточнюватись під час
затвердження або уточнення районного бюджету на відповідний бюджетний період.

Додаток 2
до районної цільової програми
працевлаштування молоді Маловисківського
району на 2012-2015 роки
Завдання і заходи з виконання районної цільової програми працевлаштування
молоді Маловисківського району на 2012-2015 роки
№
з
/
п

Напрямок
реалізації
(пріоритетні
завдання)

Заходи Програми

1 2
3
Розділ І. Професійна орієнтація дітей та молоді
1 Надання
1) проведення
. профорієнтацій профорієнтаційних
заходів для молоді,
них послуг для
дітей та молоді спрямованих
на надання допомоги у
виборі або зміні професії,
виду трудової
діяльності, зокрема
„ярмарків вакансій”,
виставок, семінарів,
конференцій, засідань за
круглим столом, конкурсів з
питань забезпечення
зайнятості та підтримки

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.
грн. ,в тому числі за
роками
усьо
го

20
12

20
13

4

5

6

7

8

9

Щороку
протягом
2012-2015
років

Районний
центр
зайнятості,
відділ у
справах сім’ї,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції, відділ
освіти
райдержадміні
страції

районний
бюджет,
кошти не
бюджетних
джерел,
державний
бюджет

3,0

-

1,0

У межах загальних
призначень

Очікуваний
результат

20
14

1,0

20
15
10

11

1,0

Підвищення
конкурентноспромож
ності молодих
громадян та
формування
ефективної поведінки
на ринку праці

підприємницьких ініціатив
для молоді

2) проведення
профорієнтаційних заходів
для молоді, яка навчається,
спрямованих на формування
професійних намірів та
готовності до усвідомленого
вибору професії, зокрема
акцій, семінарів, виставок,
засідань за круглим столом,
семінарів, тренінгів

Щороку
протягом
2012-2015
років

3) надання
профорієнтаційних послуг
дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського
піклування, які закінчують
загальноосвітні навчальні
заклади, спрямованих на
допомогу у виборі професії та
місця подальшого навчання

Щороку
протягом
2012-2015
років

4) проведення
профорієнтаційних заходів у
літніх дитячих оздоровчих
закладах

Червеньсерпень
протягом
20122015

районний
центр
зайнятості,
відділ освіти
райдержадміні
страції. відділ
у справах
сім'ї, молоді
та спорту
райдержадміні
страції
районний
центр
зайнятості,
відділ освіти
райдержадміні
страції. відділ
у справах
сім'ї, молоді
та спорту
райдержадміні
страції
районний
центр
зайнятості,
відділ освіти
райдержадміні

кошти бюджету
району,
кошти не
бюджетних
джерел,
державний
бюджет

кошти бюджету
району,
кошти не
бюджетних
джерел,
державний
бюджет

кошти бюджету
району,
кошти не
бюджетних
джерел,

1,5

-

0,5

0,5

0,5

У межах загальних
призначень

1,5

-

0,5

0,5

0,5

У межах загальних
призначень

3,0

-

1,0

1,0

1,0

Підвищення
конкурентоспроможн
ості молодих людей
на ринку праці,
упередження
молодіжного
безробіття

Підвищення
конкурентоспроможності цієї категорії
молодих громадян та
формування
ефективної поведінки
на ринку праці.
Сприяння у
влаштуванні
професійного життя
Популяризація
робітничих професій,
підвищення їх
престижності серед
учнівської молоді,

років

5) забезпечення ефективного
використання програмноапаратних комплексів
„Мотиваційний термінал
розвитку зацікавленості до
професійного
самовизначення” при
проведенні
профорієнтаційної роботи з
учнівською молоддю у
загальноосвітніх навчальних
закладах

Щороку
протягом
2012-2015
років

страції, відділ
у справах
сім'ї, молоді
та спорту
райдержадміні
страції
районний
центр
зайнятості,
відділ освіти
райдержадміні
страції

державний
бюджет

кошти бюджету
району
державний
бюджет

створення
сприятливих умов
для реалізації
творчого потенціалу
школярів

У межах загальних
призначень

3,0

-

1,0

У межах загальних
призначень

1,0

1,0

Формування
готовності молодих
людей до
усвідомленого
вибору професії з
урахуванням власних
уподобань та потреб
ринку праці,
сприяння
підвищенню їх
конкурентноспромож
ності на ринку праці,
підвищення
компетентності
батьків у наданні
дітям допомоги у
вирішенні питання
вибору професії,
надання допомоги
педагогічним
працівникам в

організації
профорієнтаційної
роботи в школах з
учнівською молоддю

6) надання
профорієнтаційних послуг
молодим особам з
інвалідністю

Щороку
протягом
20122015
років

Районний
центр
зайнятості,
відділ освіти
райдержадміні
страції

7) участь у регіональних
етапах Всеукраїнського
профорієнтаційного
змагально-мотиваційного
заходу серед учнівських
команд (КВК)

Щороку
протягом
20122015
років

районний
центр
зайнятості,
відділ освіти
райдержадміні
страції. відділ

кошти бюджету
району,
кошти не
бюджетних
джерел,
державний
бюджет
кошти бюджету
району,
кошти не
бюджетних
джерел

1,5

-

0,5

0,5

0,5

У межах загальних
призначень

6,0

-

2,0

2,0

2,0

Прискорення адаптації
до умов ринку праці,
професійної інтеграції у
суспільство та
сприяння
працевлаштуванню
молодих осіб 3
інвалідністю
Сприяння раціональній,
продуктивній і вільно
обраній зайнятості та
професійному
самовизначенню
молодих громадян,
підвищення

8) проведення роботи щодо
популяризації серед молоді
робітничих професій (зустрічі
з людьми виробничих
професій, публікації в
засобах масової інформації
статей відповідного змісту)

Щороку
протягом
20122015
років

9) участь в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу
бізнес-планів
підприємницької діяльності
серед молоді

Щороку до
1 вересня
протягом
20122015
років

у справах сім'ї,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції
районний
центр
зайнятості,
відділ освіти
райдержадміні
страції. відділ
у справах сім'ї,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,
редакція
районної
газети
„Маловисківсь
кі вісті»
районний
центр
зайнятості,
відділ освіти
райдержадміні
страції, відділ
у справах сім'ї,
молоді та

престижності
робітничих професій,
виявлення та підтримка
талановитої молоді
кошти бюджету 1,5
району
кошти
не
бюджетних
джерел

кошти бюджету 1,5
району
кошти
не
бюджетних
джерел

-

0,5

-

0,5

5,0

5,0

0,5

0,5

Забезпечення ринку
праці кваліфікованими
робітниками та
виконання державного
замовлення на їх
підготовку, підвищення
престижності
робітничих професій
серед молоді

Залучення молоді до
підприємницької
діяльності шляхом
підтримки їх
підприємницьких
ініціатив

спорту
райдержадміні
страції
10) участь в щорічних
галузевих обласних
конкурсах кращих у своїй
професії

Щороку
протягом
20122015
років

структурні
підрозділи
райдержадміні
страції,
районний
центр
зайнятості,
райкоми
профспілок (за
згодою)

11) організація Днів
відкритих дверей
(профорієнтаційних зустрічей
випускників шкіл з
науковцями вищих
навчальних закладів, з
підприємцями,
громадськістю)

Щороку
протягом
20122015
років

відділ освіти
райдержадміні
страції. відділ
у справах сім'ї,
молоді та
спорту
райдержадміні
страції,
районний
центр
зайнятості,
райкоми
профспілок (за
згодою)

Розділ 2. Працевлаштування молоді на постійній основі.

кошти бюджету
району,
кошти не
бюджетних
джерел

кошти бюджету
району, кошти
не бюджетних
джерел
державний
бюджет

6,0

1,5

-

2,0

-

2,0

0,5

У межах загальних
призначень

0,5

2,0

0,5

Формування
професійних інтересів
молодих людей,
надання докладної
інформації про професії

Спрямування на вибір
актуальних на ринку
праці професій,
подальшого
професійного навчання
та працевлаштування

2
.

Сприяння
працевлашту
ванню
незайнятої
молоді
на
вільні
та
новостворені
робочі місця

1)забезпечення
працевлаштування
незайнятих молодих
громадян, зареєстрованих в
районній службі зайнятості,
на вільні та новостворені
робочі місця

Щороку
протягом
20122015
років

райдержадміні
страція,
районний
центр
зайнятості

державний
бюджет

2) сприяння зайнятості
молодих громадян, які
звернулися до районної
служби зайнятості, шляхом
надання дотації
роботодавцям за кошти
Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття
3) сприяння безробітним із
числа молоді в організації
власної справи шляхом
виплати одноразової
допомоги по безробіттю з
Фонду загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України на
випадок безробіття з метою
підтримки підприємницької
ініціативи
4) забезпечення бронювання
робочих місць на
підприємствах, в установах і

Щороку
протягом
20122015
років

районний
центр
зайнятості

інші джерела*

Щороку
протягом
20122015
років

райдержадміні інші джерела*
страція,
районний
центр
зайнятості

Щороку
протягом
2012-

райдержадміні державний
бюджет
страція,
підприємства,

У межах загальних
призначень

Зниження
напруженості на
регіональному
молодіжному ринку
праці та повернення
громадян до
продуктивної праці
Забезпечення
робочими місцями
молодих громадян,
сприяння їх
продуктивній
зайнятості

Започаткування
безробітними із
числа молоді власної
підприємницької
справи, повернення
їх до категорії
зайнятого населення

У межах загальних
призначень

Забезпечення
додаткових гарантій
зайнятості щодо

організаціях для
працевлаштування молоді,
яка належить до соціально
незахищених категорій
населення

2015

установи й
організації,
районний
центр
зайнятості

5) сприяння
працевлаштуванню
неповнолітніх осіб, які
перебувають на обліку в
службі зайнятості, у т.ч.
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування
6) залучення безробітних
молодих громадян,
зареєстрованих в державній
службі зайнятості, до
оплачуваних громадських
робіт, враховуючи їх
соціальну значимість

Щороку
протягом
20122015

райдержадміні державний
бюджет,
страція,
інші джерела
районний
центр
зайнятості

Щороку
протягом
20122015

райдержадміні інші джерела*
страція,
районний
центр
зайнятості

7) проведення інформаційнороз'яснювальної роботи серед
випускників загальноосвітніх

Протягом
20122015

кошти бюджету
відділ освіти
райдержадміні району, кошти 1,5
не бюджетних

працевлаштування
молодих громадян,
які потребують
соціального захисту і
нездатні на рівних
конкурувати на
ринку праці
Забезпечення
неповнолітніх осіб
постійною роботою

У межах загальних
призначень

Збереження та
відтворення
мотивації до праці,
забезпечення
тимчасової
зайнятості,
поліпшення
матеріального
становища
безробітних молодих
громадян

-

0,5

0,5

0,5

Спрямувати на вибір
актуальних на ринку

навчальних закладів, які не
працюють і не продовжують
навчання щодо послуг
державної служби зайнятості
з метою подальшого
професійного навчання та
працевлаштування

страції, відділ джерел
у справах
сім’ї, молоді
та спорту
райдержадміні
страції,
управління
праці та
соціального
захисту
населення
райдержадміні
страції,
районний
центр
зайнятості

праці професій,
подальшого
професійного
навчання та
працевлаштування

Закріплення
кваліфікованих
кадрів в межах
району, в тому числі
й у сільській
місцевості

8) сприяння
працевлаштуванню у межах
одного населеного пункту
випускників з числа
студентських подружжів

Щороку
протягом
20122015

райдержадміні
страція,
районний
центр
зайнятості

9) сприяння створенню
робочих місць для
проходження виробничої
практики учнями професійнотехнічних навчальних

Щороку
протягом
20122015

райдержадміні
страція,
професійнотехнічне

кошти бюджету 6,0
району
кошти
не
бюджетних
джерел

-

2,0

2,0

2,0

Працевлаштування
студентів та
випускників
професійно
технічних

закладів в установах,
підпорядкованих органам
місцевого самоврядування

Розділ ІІІ. Працевлаштування учнівської молоді.
3. Вирішення
1) створення, ведення і
тимчасової
поповнення банків даних
зайнятості
учнівської молоді, яка бажає
учнівської та
взяти участь у оплачуваних
роботах під час літніх канікул
студентської
та у вільний від навчання час
молоді у
вільний від
навчання час

2) забезпечення
працевлаштування учнівської
та студентської молоді у
вільний від навчання час на
оплачуваних громадських
роботах, сезонних роботах в
установах та організаціях
соціальної та комунальної
сфери місцевих громад, на
підприємствах та

Щороку
протягом
20122015

Щороку
протягом
20122015

училище

навчальних закладів

районний
центр
соціальних
служб для
сім’ї, дітей та
молоді,
райдержадміні
страції,
міська,
селищна та
сільські ради
райдержадміні кошти бюджету 9,0
району,
страція,
інші джерела
міська,
селищна та
сільські ради

Формування та
ведення банку даних
учнівської молоді,
яка бажає взяти
участь у громадських
оплачуваних роботах
під час літніх канікул
та у вільний від
навчання час

-

3,0

3,0

3,0

Підвищення
соціального статусу
та економічного
становища учнівської
та студентської
молоді

організаціях приватної форми
власності
3) створення банків даних
вільних робочих місць на
літній період для
працевлаштування учнівської
молоді, яка виявила бажання
працювати у вільний від
навчання час, на
підприємствах, в установах та
організаціях
4) проведення інформаційнорекламної кампанії щодо
організації громадських
оплачуваних робіт для
учнівської та студентської
молоді під час літніх канікул
та у вільний від навчання час
5) сприяння створенню
спеціальних цільових фондів
для організації оплачуваних
громадських робіт учнівської
молоді у період літніх
канікул та вільний від
навчання час

6) забезпечення участі в
щорічній обласній акції

До 01
квітня
щороку
протягом
20122015

райдержадміні
страція,
міська,
селищна та
сільські ради

Щороку
протягом
20122015

райдержадміні кошти бюджету
1,5
району,
страція,
інші джерела
міська,
селищна та
сільські ради

Щороку
протягом
20122015

райдержадміні кошти не
бюджетних
страція,
джерел
міська,
селищна та
сільські ради

Щороку
протягом

райдержадміні кошти бюджету
6,0
району
страція,

Удосконалення
механізму залучення
молодих людей до
роботи у вільний від
навчання час

-

-

0,5

2,0

0,5

2,0

0,5

2,0

Надання молодим
громадянам
інформації щодо
працевлаштування у
вільний від навчання
час
Залучення
додаткових
фінансових ресурсів
для оплати праці
учнівській молоді,
яка працює на
громадських роботах,
сезонних роботах в
установах та
організаціях
соціальної та
комунальної сфери
місцевих громад
Забезпечення
зайнятості молоді у

•

"Молодіжні трудові загони"

20122015

міська,
селищна та
сільські ради

7) створення на вебсайті
райдержадміністрації розділу
"Працевлаштування дітей та
молоді у вільний під
навчання час", висвітлення у
ньому необхідної інформації

Щороку
протягом
20122015

райдержадміні
страція

вільний від навчання
час

1,0

-

-

0,5

0,5

Виділення коштів з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття буде
здійснюватися за умови фінансування активних заходів сприяння зайнятості населення.

Вільний доступ до
інформації щодо
працевлаштування
дітей та молоді у
вільний від навчання
час

Додаток З
до районної цільової Програми працевлаштування молоді
Маловисківського району на 2012-2015 роки
Результативні показники виконання районної цільової Програми працевлаштування молоді
Маловисківського району на 2012-2015 роки
№
з/п
1.

2.

3.

Найменування завдання

Надання
профорієнтаційних послуг для
дітей та молоді
Сприяння працевлаштуванню
незайнятої молоді на вільні та
новостворені робочі місця
Вирішення тимчасової
зайнятості учнівської та
студентської молоді у вільний
від навчання час

Найменування
показників виконання
завдання
Чисельність дітей та молоді,
охоплених профорієнтаційними
послугами
Чисельність незайнятої молоді,
працевлаштованої на вільні та
новостворені робочі місця
Чисельність дітей і молоді,
працевлаштованих у вільний від
навчання час

Значення показників, осіб
2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2000

2050

2100

2150

470

500

550

600

3

5

10

15

Додаток 4
до районної цільової Програми працевлаштування
молоді Маловисківського району на 2012-2015 роки

ПАСПОРТ
районної цільової Програми працевлаштування молоді
Маловисківського району на 2012-2015 роки
1.

2.

Програма затверджена:
рішенням районної ради від 9
листопада 2012 року № 195
Ініціатор розроблення Програми

4.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення Програми
Розробник Програми

5.
6.

Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець Програми

7.

Учасники Програми

8.

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
усього,
у тому числі:
- кошти державного бюджету
- кошти обласного бюджету
- кошти районного бюджету
- кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
програми

3.

8.1.
9.

10.

11.

Відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації
17 жовтня 2012 року №870-р
Відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації
Відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації
Районний центр зайнятості, відділ
освіти райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
2012-2015 роки
2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015
рік.

55,0

55,0

Кошти районного бюджету

