
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
____14.09.2021_                                                                                            №____338_______ 

м. Лиман 

 

Про утворення спеціальної 
комісії для вжиття заходів 
щодо запобігання різкому 
зростанню безробіття під час 
масового вивільнення 
працівників в Лиманській 
міській територіальній 
громаді 

  
З метою запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 

вивільнення працівників в Лиманській міській територіальній громаді, керуючись ч. 4 
ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Порядком утворення спеціальних комісій для вжиття 
заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення 
працівників затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 
р. № 305: 

 
1. Затвердити склад спеціальної комісії для вжиття заходів щодо 

запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників в 
Лиманській міській територіальній громаді (додається). 

2. Затвердити Положення про спеціальну комісію для вжиття заходів щодо 
запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників в 
Лиманській міській територіальній громаді (додається). 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Міський голова                                                     О.В. Журавльов   
 
 
 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

__14.09.2021__________№__338___

_ 

 
 

Склад  
 

спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню 
безробіття під час масового вивільнення працівників в Лиманській міській 

територіальній громаді 
 

Афонін Юрій 
Анатолійович 

- заступник міського голови, голова комісії 

Єрьоменко Тетяна  
Анатоліївна 

- директор Лиманського міського центр 
зайнятості, заступник голови комісії  (за згодою)  

Грищенко Наталія  
Миколаївна 

- начальник відділу взаємодії з роботодавцями  
Лиманського міського центру зайнятості, 
секретар комісії (за згодою)  

 
Члени комісії: 

 

Андрєєв Вадим 
Владиславович  

- голова організації роботодавців міста Лиман, 
директор ТОВ «Чайка» (за згодою)  

Андрєєва Ганна 
Сергіївна 

- начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
виконавчого комітету  

Безгубов Олександр 
Володимирович 

- начальник відділу з питань праці виконавчого комітету 
Лиманської міської ради – інспектор праці 

Гамаюнова Юлія 
Миколаївна 

- начальник відділу обслуговування громадян № 3 
«Сервісний центр управління обслуговування 
громадян ГУ ПФУ у Донецькій області» (за згодою)   

Полякова Ніна 
Миколаївна 

- голова райкому профспілки працівників АПК (за 
згодою) 

Тихонова Олена 
Миколаївна 

- голова міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України (за згодою) 

 
Розроблено Лиманським міським центром зайнятості: 
 
Директор Лиманського  
міського центру зайнятості                                               Т.А. Єрьоменко 
 
 
Керуючий справами                                                           О.В. Погорелов 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

____14.09.2021_____№___338___ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

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

територіальній громаді 
 

 
І. Загальна частина 

 
1. Спеціальна комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню 

безробіття під час масового вивільнення працівників в Лиманській міській 
територіальній громаді (далі комісія) створюється у відповідності до ч. 4 ст. 48 Закону 
України «Про зайнятість населення», ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття 
заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення 
працівників затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 
р. № 305, з метою реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, 
захисту прав громадян на працю i соціального захисту від безробіття. 

2. Комісія проводить свої засідання за необхідністю, з ініціативи виконавчого 
комітету, центру зайнятості, профспілок, роботодавців. 

3. Результатами роботи комісії є вироблення погоджених рішень по визначенню 
та здійсненню політики зайнятості у Лиманській міській територіальній громаді, що 
відображаються у протоколах та постановах. У необхідних випадках рішення комісії 
запроваджується в дію через рішення виконавчого комітету міської ради. 

4. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 
половина його складу. 

5. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за них проголосувало більш як 
половина присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос голови комісії.  

6. Комітет у своїй діяльності керується законами України та цим Положенням. 

ІІ. Основні завдання комісії 

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 територіальних та місцевих 
програм зайнятості населення. 

3. 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; 

внесення змін до актів законодавства, спрямованих на запобігання різкому 
зростанню безробіття.  

4. підготовка пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до її 
компетенції. Пропозиції та рекомендації комісії оформляються протоколом засідання, 
який підписує голова комісії, і подаються на розгляд голові міської ради, а також 
відповідним органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям 
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання. 

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

ІІІ. Комісія має право 

1. Отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї 
завдань; 

2. Залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, 
фахівців відповідного напряму (за згодою). 

 

Положення розроблено Лиманським міським центром зайнятості: 
 
Директор Лиманського міського 
центру зайнятості                                                             Т.А. Єрьоменко 
 
 
Керуючий справами                                                         О.В. Погорелов 
 


