
 

          

 

  
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від    21.12.2011 року  № 726. 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про зайнятість населення”, з метою 
надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у 
працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних 
конкурувати на ринку праці, в тому числі: 

- жінкам, які мають дітей віком до 6 – ти років; 
- одиноким матерям, які мають дітей віком до 14 – ти років або дітей – 

інвалідів; 
- молоді, які закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх 

школах, професійно – технічних або вищих навчальних закладах, 
звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) 
служби і якій надається перше робоче місце, дітям – сиротам, які 
залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося 15 
років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, 
як виняток, прийматися на роботу; 

- особам перед пенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам – 
53 років); 

- особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування, 
та керуючись п.п 7 п. „Б” ч. 1 ст. 34 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні” виконком Коростенської міської ради. 

 
РІШАЄ:  
 

1. Затвердити на 2012 рік завдання по встановленню броні на робочі місця 
по працевлаштуванню вище зазначених категорій громадян на 
підприємствах, організаціях, установах міста згідно додатку. 

2. Керівникам підприємств, організацій та установ всіх форм власності: 

Про працевлаштування окремих 
категорій громадян, які потребують 
соціального захисту на 2012 рік  
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- відповідно до затвердженого завдання до 30.01.2012 р. забронювати 
робочі місця для працевлаштування громадян, які потребують 
соціального захисту та погодити з Центром зайнятості до 30.01.2012 р. 
поквартальний графік працевлаштування цих громадян на заброньовані 
робочі місця у 2012 році в розрізі професій; 

- приймати на заброньовані робочі місця тільки за направлення центру 
зайнятості; 

- надсилати в Коростенський МЦЗ (вул. Ольгинська, 3) звіт про прийнятих 
працівників у встановлені строки. 

3. Підприємствам, організаціям, установам до 31.01.2012 року інформувати 
центр зайнятості про виконання даного рішення. 

4.  При необхідності надати право центру зайнятості проводити корегування 
категорій квот в межах затвердженої кількості встановленої броні 
робочих місць на підприємствах, організаціях та установах. 

 
 

 
Міський голова                                                                 В.Москаленко 
 
 

Заступник міського голови 
О. Ясинецький 

Директор центру зайнятості 
Н.Харакоз 

Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська  


