
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від __ квітня 2021 року  № ____ 
м. Олександрія 

 
 
 
Про спеціальну комісію для вжиття 
заходів щодо запобігання різкому 
зростанню безробіття під час 
масового вивільнення працівників 

 
Відповідно до п.3 ст.4, ст. ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 107 «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 28.10.2016 № 172 «Про затвердження Положення про управління 
економіки Олександрійської міської ради в новій редакції» та у зв’язку з кадровими змінами, 
що відбулися в структурних підрозділах міської ради 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити склад спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому 

зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників (далі – комісія) згідно з 
додатком 1. 

 
2. Затвердити положення про спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання 

різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників у новій редакції 
згідно з додатком 2. 

 
3. Визнати такими, що втратили чинність, додаток 6 до рішення виконавчого комітету 

від 06.09.2018 № 560 та додаток 6 рішення виконавчого комітету від 01.11.2018 № 677. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  

  



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
від _____ квітня 2021 року № ___ 

 
 
 

СКЛАД  
спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню  

безробіття під час масового вивільнення працівників  
 

 Керівник робочої групи: 
 

ШКЛЯРУК 
Юрій Володимирович 
 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради  

 Заступники керівника робочої групи: 
 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 

- начальник управління економіки міської ради 

  
Секретар робочої групи: 

 
КОРЛЮК 
Ольга Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу з питань праці та соціально-
трудових відносин управління економіки міської ради 

  
Члени робочої групи: 

 
ГОРЛАЧОВА 
Ніна Миколаївна 
 

- начальник Олександрійського відділу податків і зборів 
фізичних осіб та проведення камеральних перевірок 
головного управління ДПС у Кіровоградській області (за 
згодою) 

 
ГРЕБЕНЧУК 
Надія Дмитрівна 
 

- головний спеціаліст, інспектор праці управління економіки 
міської ради 
 

ГРИГОРАШ  
Людмила Данилівна 

-  в.о. начальника Олександрійського відділення управління  
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
України у Кіровоградській області (за згодою) 

 
ГРИГОР’ЄВА 
Світлана Миколаївна 
 

- директор Олександрійського міськрайонного відділу 
державної виконавчої служби Південно-Східного 
міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. 
Дніпро) (за згодою) 

 
ГРИШКО 
Станіслав Іванович 

- голова Ради директорів промислових підприємств міста 
Олександрії (за згодою) 
 

ДЕМЧЕНКО 
Світлана Анатоліївна 
 

- начальник відділу обслуговування громадян № 4 (сервісного 
центру) управління обслуговування громадян головного 
управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській 
області (за згодою) 
 



ІЛЕНКО 
Валентин Анатолійович 
 

- головний державний інспектор відділу з питань додержання 
законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-
правових актів управління Держпраці у Кіровоградській 
області (за згодою) 
 

МОСТОВА 
Олена Миколаївна 
 

- начальник відділу праці та соціально-трудових відносин 
управління економіки міської ради 

МУКІЄНКО 
Ірина Миколаївна 
 

- директор Олександрійського міськрайонного центру 
зайнятості (за згодою) 

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 
 

- начальник управління соціального захисту населення міської 
ради 
 

ТРОФИМЕНКО 
Світлана Володимирівна 

- заступник начальника управління економіки міської ради, 
начальник відділу торгівлі, голова Олександрійської міської 
організації профспілки ПДУ  
 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від __ __________ 2021 р. № ___ 

 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому  
зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників 

 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності спеціальної комісії для 
вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення 
працівників (далі - комісія). 

2. Метою діяльності комісії є розроблення комплексу заходів щодо запобігання різкому 
зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, мінімізації негативних 
наслідків вивільнення, забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню, 
підготовки пропозицій щодо внесення змін до територіальної та місцевої програм зайнятості 
населення. 

3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про зайнятість населення», Порядком утворення 
спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під 
час масового вивільнення працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.04.2013 року № 305, іншими нормативно-правовими актами. 
 

II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА СКЛАД КОМІСІЇ 
 

1. Комісія утворюється рішенням виконавчого комітету на підставі інформації, поданої 
Кіровоградським обласним центром зайнятості за результатами проведеного аналізу про 
загрозу масового вивільнення працівників. 

2. До складу комісії входять представники виконавчих органів міської ради, 
Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, головного управління Пенсійного 
фонду України в Кіровоградській області, управління Держпраці в області. 

3. До складу комісії можуть входити  представники організацій роботодавців та їх 
об'єднань, професійних спілок і їх об'єднань, громадських організацій, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (за 
згодою). 

 
III. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЇ 

 
1. Основними завданнями комісії є: 
1) розроблення комплексу заходів для підприємства, на якому передбачається масове 

вивільнення працівників, спрямованих на зменшення чисельності вивільнюваних 
працівників; 

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до територіальної та місцевої програм 
зайнятості населення. 

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
1) аналізує здійснені роботодавцями заходи щодо зменшення чисельності 

вивільнюваних працівників; 



2) розглядає питання щодо можливості надання підприємствам, на яких передбачається 
масове вивільнення працівників, фінансової допомоги у формі пільгових кредитів, 
відстрочення платежів до місцевих бюджетів; 

3) вивчає питання щодо перепрофілювання або зміни форми власності підприємства; 
4) подає пропозиції щодо розширення сфери застосування праці за рахунок створення 

робочих місць у пріоритетних видах економічної діяльності, розвитку малого бізнесу, 
сприяння підприємницькій діяльності вивільнюваних працівників, фермерських господарств, 
організації громадських робіт для працівників, які втратили частину заробітної плати 
внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості 
робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції; 

5) подає пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, спрямованих на 
запобігання різкому зростанню безробіття. 

3. Комісія має право: 
1) отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів міської 

ради підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених 
на неї завдань; 

2) залучати до участі у своїй роботі представників виконавчих органів міської ради,  
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних 
експертів, фахівців відповідного напряму (за згодою). 
 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ 
 

1. Очолює комісію голова. 
2. Голова в межах своєї компетенції: 
1) організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає доручення, 

контролює та перевіряє їх виконання; 
2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії, визначає питання, які 

підлягають розгляду на її засіданні; 
3) представляє комісію особисто або доручає своєму заступникові представляти 

комісію з питань, що належать до її компетенції, в виконавчих органах міської ради, на 
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності 
та господарювання; 

4) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності 
комісії та подає звіт про виконану роботу органу, який її утворив. 

3. Заступник голови надає допомогу голові в організації роботи комісії, а під час його 
відсутності виконує функції голови. 

4. Секретар комісії забезпечує підготовку матеріалів для розгляду комісії, правильність ведення 
протоколів засідань комісії. 

5. Члени комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення та 
розпорядження голови. 

6. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за потреби. 
7. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 

половина її складу.  
8. На засіданнях комісії готуються пропозиції та рекомендації з питань, що належать до 

її компетенції. 
9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало 

більш як половина присутніх на засіданні членів комісії. 
10. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 
11. Пропозиції та рекомендації комісії оформляються протоколом засідання, який 

підписує голова комісії та секретар комісії, і подаються на розгляд голові міської ради, а 
також контролюючим органам, підприємствам, установам та організаціям незалежно від 
форми власності, виду діяльності та господарювання. 



12. Про результати розгляду пропозицій та рекомендацій зазначені органи інформують 
голову міської ради та комісію. 

 
13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії покладається на управління 

економіки міської ради. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  
 


