yKPAiHA
ГРОМАДСЪКА РАДА
при Вiльшанськiй районнiй державнiй адмiнiстрацi[
протокол
Засiдання громадськоi ради при Вiльшанськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiТ
10 червня 2а|6

рокУ

Ns2
смт вiлъшанка

Присутнi: члени Громадськоi ради:
Владов Ва-гrерiй Анатолiйович

Гончаров Олег Григорович
лозiнська Валентина Степанiвна
Погрiбний Микола Сергiйович
пеев Леонiд Григорович
Чмир Сергiй Iванович

Голова районноi органiзацii YKpaiHcbKoi
Спiлки BeTepaHiB Афганiстану( BoiHiB iHTepHaцioHarricTiB)
Голова правлiння благодiйного фо"ду
"Милосердя" у Вiльшанському районi,
Голова районноi органiзацii Товариства
Червоного Хреста Украiни;
Голова первинноi органiзацii ради BeTepaHiB
села Котовське Вiлъшанського району
Голова ради районноi органiзацii BeTepaHiB
Заступник голови Вiльшанськоi районноi
спортивноi громадськоi органiзацii
<районна федерацiя фугболр.

Запрошенi: голоВа районНоi державноi адмiнiстрацiТ Маличенко O.L, перший
заступник голови районноi державноi адмiнiстрацii Нестеров с,А., засryпник
голови районноi державноi адмiнiстрачii Сакун д.с., начальник вiддiлу
iнформацiйноi дiялъностi та комунiкащй з громадськiстю апарату районноi
державноi адмiнiстрацii Григор'ев С.с., директор районного центру зайнятостi
населення у Вiльшанському районi Лисонь н.в., начzlльник вiддiлу економiки
та розвитку iнфраструкгури райдержадмiнiстрацii Семенець 0.IO.
Секретар: Наумчак А.С. - головний спецiалiст вiмiлу iнформацiйноi дiяльностi
та комунiкацiй з громадськiстю апарату районноi державноi адмшtстрацtt.

порядок денний:

1.

Про створення нових робочих мiсць у Вiльшанському районi.

2. Про пiдсумки роботи Вiльшанськоi районноi

державноi

адмiнiстрацiТ щодо виконання програми соцiальнO-економiчного i
lryльтурного розвитку району за I пiврiччя zаrc року.

1. Слухали: Бударецьцу Наталiю ЮрiiЪну - началъника угrравлiння
соцiа_гlьного захисту населеннJI райдержадмiнiстрацii. Лисонь Наталiю
Володимирiвну - директора Вiлъшансъкого РЦЗ. Виступаючi проiнформувutли
присрнiх про стан безробiтгя i зайнятостi населення району та перспективи
створення робочих мiсць.

l. Вирiшили: Iнформацiю Бударецъкоi Н.Ю та Лисонь Н.В. взяти до
вiдома.

2.

Рекомендувати:

1.

Вiльшанському районному чентру зайнятостi посилити iнформацiйнороз'ясrповЕrльну роботу щодо застосуваннrI нового Закону Украiни кПро
зайнятiсть Еаселення); звернути особливу увагу на надання якiсних та адресних
соцiальних послуг з працевлаштування громадянам , якi потребують
соцiального захисту i не здатнi на рiвних умовах конкурувати на ринку прачi.

2.

Управлiнню соцiа.гrьного захисту населення раидержадмlнlстрац1l

продовжувати роботу робочих груп з лега.гriзацii робочих мiсць, недоп)лцення
випадкiв використаннrt найманоi робочоi сили без нztлежного оформлення
трудових вiдносин з роботодавцем, cTBopeHHrI нових робочих мiсць.

Голосували: "За" - одноголосно.

2. С;ryхали: Маличенка Олексшлдра IBaHoBиtIa - голову Вiльшанськоi
районноi адмiнiстрацii та Семенець Оксану ЮрiIвну - начальника вiддtлу
економiки та розвитку iнфраструкгури РДА

Вирiшили: iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.
Голосували: "За" - одноголосно.
Голова громадсько[ ради
Секретар громадськоi ради

л.нАумчАк

