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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про виконання Програми 
зайнятості населення 
Старобільського району 
на 2013-2017 років» за І півріччя 

2016-2017 років

Проведений аналіз виконання Програми зайнятості населення 
Старобільського району на 2013-2017 років» за І півріччя 2016-2017 років 
свідчить, що виконання запланованих показників Програми досягнуто в 
напрямках удосконалення профорієнтаційної роботи та організація професійного 
навчання безробітних громадян за професіями та спеціальностями з урахуванням 
потреб ринку праці й вимог роботодавців:

надання професійної інформації про стан ринку праці й перспективи його 
розвитку, особливості та вимоги до професій і спеціальностей, навчання новим 
професіям, підвищення кваліфікації тощо;

розширення практики підготовки кадрів із числа незайнятого населення за 
індивідуальними планами й програмами на замовлення роботодавців під 
конкретні робочі місця зі стажуванням безпосередньо на них;

розробка та реалізація спільних заходів з органами державної виконавчої 
влади на обласному і місцевому рівнях, профспілками та роботодавцями щодо 
зменшення наслідків фінансово-економічної кризи;

оперативне працевлаштування безробітних на вільні робочі місця шляхом 
якісного підбору претендента та вакансії;

проведення широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної діяльності 
серед населення щодо стану та потреб ринку праці.

Зусилля виконавчої влади району було направлене на регулювання 
соціально-трудових відносин:

посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізації 
трудових відносин;

переорієнтація ринку освітніх послуг на потреби роботодавців; 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили;
сприяння працевлаштуванню незайнятого населення, забезпечення 

соціального захисту безробітних;
проведення моніторингу показників ринку праці.



Найбільші проблеми -  навчання безробітних безпосередньо на виробництві 
для набуття ними необхідних для працевлаштування професійних знань та 
навичок. Також має перспектива організація професійного навчання (підготовка, 
перепідготовка, короткотермінові курси, підвищення кваліфікації) громадян за 
професіями та спеціальностями відповідно до потреб ринку праці, в тому числі 
під конкретні замовлення роботодавців, у навчальних закладах регіону, 
відсутність доступних кредитів для суб’єктів господарювання, зниження обсйгів 
виробництва на промислових підприємствах району, скорочення робочих місць:

1 .Інформацію про підсумки виконання Програми зайнятості населення 
Старобільського району на 2013-2017 роки за І півріччя 2016-2017 років взяти до 
відома.

2. Проводити відповідну роботу щодо створення нових робочих місць. 
Термін виконання -  протягом року.

3.Проводити короткотермінові навчання безробітних безпосередньо на 
виробництві для набуття ними необхідних для працевлаштування професійних 
знань та навичок. Термін виконання -  протягом року.

4.Відділу організаційної роботи райдержадміністрації забезпечити 
оприлюднення в місцевих засобах масової інформації звіт про виконання 
Програми зайнятості населення Старобільського району на 2013-2017 роки за І 
півріччя 2016-2017 років.

5.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


