УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації
від 07.12.2011 року № 342
Про встановлення броні
підприємствам, організаціям,
установам на 2012 рік по
працевлаштуванню осіб, які
потребують соціального захисту
Відповідно до п. 2 ст. 24 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, Законів України “ Про зайнятість населення ”, “ Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття”, з метою надання додаткових гарантій громадянам, які
потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку
праці, у тому числі - молоді, яка закінчила або припинила навчання у
середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних закладах, вищих
навчальних закладах, яка звільнилась зі строкової військової служби і якій
надається перше робоче місце, дітям-сиротам, які залишились без
піклування батьків, а також особам, яким виповнилось 15 років і які за
згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть як виняток
прийматися на роботу:
1. Олевському районному центру зайнятості за погодженням з
роботодавцями провести відповідні заходи щодо бронювання робочих місць
в 2012 році на підприємствах, в установах та організаціях району з
чисельністю працюючих понад 20 чоловік до 5 % загальної кількості
робочих місць для працевлаштування громадян, що потребують соціального
захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці згідно
додатку.
2. Олевському районному центру зайнятості направляти на
заброньовані робочі місця, які попередньо погоджені з роботодавцями, для
працевлаштування громадян, що потребують соціального захисту і не здатні
на рівних умовах конкурувати на ринку праці.
3. Керівникам підприємств, організацій та установ приймати за
направленнями, виданими службою зайнятості на заброньовані робочі місця,

які попередньо погоджені, громадян, що потребують соціального захисту і
нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці згідно додатку.
4. Олевському районному центру зайнятості (Бубенко П.М.) до 25
січня 2013 року інформувати райдержадміністрацію про виконання даного
розпорядження.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Ковальчук О.С.

Перший заступник голови
райдержадміністрації

Г.В. Мельник

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 07.12.2011 року № 342

Завдання по встановленню броні робочих місць на підприємствах,
в організаціях та установах району для працевлаштування працездатних громадян
працездатного віку, які потребують соціального захисту
і не здатні конкурувати на ринку праці на 2012 рік
в тому числі (з гр.3) за категоріями відповідно до ст.5 Закону України "Про зайнятість населення"

№
п/п

1

1
2
3
4
5
6

жінки, які
мають дітей
до 6 років,
одинокі
матері з
дітьми до 14
років або
дітьмиінвалідами

молодь, яка
закінчила
або
припинила
навчання у
середніх
загальноосвітніх
школах і
якій
надається
перше
робоче
місце

молодь, яка
закінчила або
припинила
навчання у
професійнотехнічних
закладах і якій
надається
перше робоче
місце

молодь, яка
закінчила
або
припинила
навчання у
вищих
навчальних
закладах і
якій
надається
перше
робоче
місце

4

5

6

7

молодь, яка
залишилася
без
піклування
батьків
(сироти)

молодь, яка
звільнилася із
строкової
військової або
альтернативної
(невійськової)
служби та якій
надається перше
робоче місце

молодь, якій
виповнилося 15 років і
яка, як
вийняток,
може
прийматися на роботу

особи
передпенсійного
віку (чоловіки по
досягненню 58
років, жінки - 53
років)

особи, звільнені
після відбуття
покарання або
примусового
лікування

8

9

10

11

12

Назва
підприємства

Чисельність осіб
на заповнення
заброньованих
робочих місць

2

3

ДП «Будпослуги №2» ПП
«Будпослуги №1»

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

7

7

ПП «Будпослуги №1»
Олевський комбінат
громадського харчування
ТОВ
«Промбудспортіндустрія»
ПрАТ «Полісся»
ДП «Білокоровицьке
лісове господарство»
Всього

Керівник апарату райдержадміністрації

С.О. Павлюк

