
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
01 липня 2013 року Здолбунів № 153 
 

Про затвердження плану заходів щодо 
виконання програми зайнятості 
населення Здолбунівського району  
на період до 2017 року 

  

   
 Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», рішення Ради 
регіонів від 25 грудня 2012 року, наказу Міністерства соціальної політики 
України від 11 лютого 2013 року № 50 «Про розроблення проектів територіальних 
(місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017 року», на виконання 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 травня 2013 року 
№ 251 «Про програму зайнятості населення Рівненської області на період до 2017 
року», розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 червня 2013 
року № 251 «Про програму зайнятості населення Здолбунівського району на 
період до 2017 року» та з метою закріплення позитивних тенденцій до стабілізації 
ситуації на ринку праці,  
Н А К А З У Ю: 
1.   Затвердити план заходів щодо виконання програми зайнятості населення 
Здолбунівського району на  період до 2017 року, що додається. 
2. Затвердити план контролю відділу  освіти  Здолбунівської  
райдержадміністрації  щодо  реалізації  програми  зайнятості населення 
Здолбунівського району на   період до 2017 року, що додається. 
3.   Керівникам навчальних закладів району: 
3.1.  Видати відповідні накази та затвердити власні конкретні заходи щодо 
виконання програми зайнятості населення Здолбунівського району на період до  
2017 року. 
3.2.  При плануванні роботи навчального закладу взяти до уваги відповідні 
заходи. 
3.3. Про проведену роботу інформувати відділ освіти щокварталу  до 1 числа 
наступного місяця за звітним періодом. 
4.  Визнати таким, що втратив чинність наказ відділу освіти райдержадміністрації 
від 13  квітня 2012 року  № 92 «Про затвердження плану заходів щодо виконання 
програми зайнятості населення Здолбунівського району на     2012 – 2014 роки» 
5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник  відділу        В.Бондарчук 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                   наказ відділу освіти  
       Здолбунівської районної 
               державної адміністрації                                                                       
                                                                   01.07.2013 № 153 

 
 

План заходів 
щодо виконання програми зайнятості населення  
Здолбунівського району на період до 2017 року 

 
№  Назва заходу Виконавці Термін 

виконання 
1.  Досліджувати перспективи розвитку галузі в 

частині прогнозування кадрового потенціалу на 
2013-2017 роки. 

Відділ освіти щорічно 

2. Організувати роботу щодо підтвердження 
результатів неформального професійного 
навчання за робітничими професіями 

Відділ освіти, 
керівники 
навчальних 
закладів 

2013 – 
2017 
роки 

3. Проводити профорієнтаційну роботу з 
учнівською  молоддю. Забезпечити інформування 
випускників навчальних закладів про стан та 
перспективи розвитку ринку праці, дефіцитні та 
надлишкові професії на ньому, перспективи 
працевлаштування за окремими професіями тощо.  

Відділ освіти, 
керівники 
навчальних 
закладів 

2013 – 
2017 
роки 

4. Проводити моніторинг стану працевлаштування 
випускників навчальних закладів, в тому числі 
тих, хто звертається до державної служби 
зайнятості. 

Відділ освіти, 
керівники 
навчальних 
закладів 

2013 – 
2017 
роки 

5.  Надавати профорієнтаційні послуги молоді, в 
тому числі неповнолітнім та іншим громадянам, 
які мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню. 

Відділ освіти, 
керівники 
навчальних 
закладів 

2013 – 
2017 
роки 

6. Вжити заходів щодо стану сприяння зайнятості 
дітей-сиріт, неповнолітніх, організовувати їх 
професійне навчання. 

Відділ освіти, 
керівники 
навчальних 
закладів 

2013 – 
2017 
роки 
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План контролю 

відділу  освіти  Здолбунівської  райдержадміністрації  щодо  реалізації  програми  
зайнятості населення Здолбунівського району на період до 2017 року 

 
№ Зміст Термін 

виконання 
Відпові- 
дальний 

1 Розробити заходи щодо виконання програми 
зайнятості населення Здолбунівського району 
на     період до 2017 року. 

До 1 липня 
2013 року 

Вітень З.В. 

2 Здійснювати взаємоінформування з 
державним центром зайнятості, навчальними 
закладами щодо працевлаштування 
випускників. 

Щоквар- 
тально 

Вітень З.В. 

3 Проводити моніторинг стану 
працевлаштування випускників. Створювати 
банк даних працевлаштування випускників 
 

Щорічно до 
10 вересня 

Демедюк А.М. 

4 Про стан працевлаштування випускників 
заслуховувати на нарадах керівників 
навчальних закладів та їх заступників з 
виховної роботи 

Щорічно 
 

Демедюк А.М. 

5 Про проведену роботу інформувати 
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації  

щокварталу  
до 5 числа 
наступного 
місяця за 
звітним 

періодом 

Вітень З.В. 

  
 
 

 

 

 

 

 


