
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

18 червня 2019 року        м. Вижниця 

Про роботу служби зайнятості  

у Вижницькому районі по реалізації  

напрямів державної політики  

у сфері зайнятості населення 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Вижницької 

районної філії Чернівецького обласного центру зайнятості Никифоряка Ю.П. 

про роботу служби зайнятості у Вижницькому районі по реалізації напрямів 

державної політики у сфері зайнятості населення, постійна комісія  

 

р е к о м е н д у є : 

 1. Інформацію директора Вижницької районної філії Чернівецького 

обласного центру зайнятості Никифоряка Ю.П.  із зазначеного питання взяти 

до відома (додається). 

 2. Вижницькій районній філії Чернівецького обласного центру зайнятості: 

- продовжувати роботу по реалізації державної політики  зайнятості 

населення у Вижницькому районі; 

- взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, роботодавцями та професійними спілками, з метою 

забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості; 

- здійснювати заходи, що сприяють зайнятості громадян, які недостатньо 

конкурентоспроможні на ринку праці; 

- особливу увагу приділяти зайнятості внутрішньо переміщених осіб з числа 

зареєстрованих безробітних; 

- постійно висвітлювати питання зайнятості населення, із роз’ясненням 

законодавства  в сфері зайнятості, через  районну газету «Вижницькі Обрії», 

Вижницьким районним радіомовленням, а також на відповідних веб-сайтах. 



3. Вижницькій районній державній адміністрації та органам місцевого 

самоврядування району: 

- сприяти Вижницькій районній філії Чернівецького обласного центру 

зайнятості в реалізації державної політики  зайнятості населення у 

Вижницькому районі; 

- практикувати у районі організацію громадських та інших робіт тимчасового 

характеру. 

 4. Підприємствам, установам, організаціям – роботодавцям: 

- співпрацювати зі службою зайнятості у Вижницькому районі при створенні 

нових робочих місць, працевлаштуванні на них працівників, а також 

повідомляти про вивільнених працівників, вакантні робочі місця;  

- пріоритетне право при працевлаштуванні надавати учасникам АТО, членам 

їх сімей та внутрішньо переміщеним особам. 

 5. Контроль за виконанням рекомендацій покласти на голову постійної 

комісії  Кисилицю М.О. 

 

 

Голова постійної комісії      М. Кисилиця 
 



 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ  

З   ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, 

ЗАКОННОСТІ І ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

18 червня 2019 року        м. Вижниця 

 

Про порядок денний та регламент роботи 

ХХІХ сесії районної ради VІІ скликання  

20 червня 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності і захисту прав 

громадян Кисилиці М.В. про порядок денний та регламент роботи ХХІХ сесії 

районної ради VІІ скликання 20 червня 2019 року, постійна комісія  

   

р е к о м е н д у є : 

  

Погодити порядок денний та регламент роботи ХХІХ сесії районної ради VІІ 

скликання 20 червня 2019 року (додається). 

       

 

 

Голова постійної комісії       М. Кисилиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


