
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від « 09 » липня  2013 року                                         № 399 

 
 
 
Про затвердження  Плану спільних  
заходів щодо  сприяння зайнятості  
та захисту трудових прав неповнолітніх 
у місті Кіровограді на 2013- 2015 роки 
 
 
 
         Керуючись підпунктами 5, 7 п. «б» ст. 32, підпунктами 7, 8, 11 п. «б»      
ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 4 Закону 
України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей”, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 
 Затвердити План спільних заходів щодо  сприяння зайнятості та захисту 
трудових прав неповнолітніх у місті Кіровограді на 2013 - 2015 роки, що 
додається. 
 
 
 
Секретар міської ради          І.Волков   

                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Селіванов 22 06 76  

  
 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
« 09 » липня 2013        
№ 399                 

 
План спільних  

 
заходів щодо сприяння зайнятості та захисту трудових прав неповнолітніх 

у м. Кіровограді на 2013 - 2015 роки   
                        

1. Виявляти дітей, які не навчаються і не працюють, у тому числі 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Вживати заходів щодо 
працевлаштування або повернення на навчання незайнятих неповнолітніх    
 

Служба у справах дітей виконавчого             
комітету Кіровоградської міської ради, 
кримінальна міліція у справах дітей 
Кіровоградського МВ  УМВС України в 
Кіровоградській області, управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді 
Кіровоградської міської ради  

 
 2013 – 2015 роки 
                                                    

2. Інформувати службу у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради про неповнолітніх випускників професійно – 
технічних навчальних закладів м. Кіровограда, які після закінчення навчання не 
працевлаштовані 

 
                       Адміністрація професійно технічних –          
                навчальних закладів м. Кіровограда  
 

          2013 - 2015 роки 
 
3. Надавати службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради інформації про створення на підприємствах, установах та 
організаціях квот для неповнолітніх працівників 
 

                         Кіровоградський міськрайонний центр                               
      зайнятості 
 

 2013 - 2015 роки  



 
4. Здійснювати перевірки дотримання чинного законодавства України 

про працю неповнолітніх на підприємствах, установах та організаціях 
незалежно від форми власності.     
                                            

 Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, 
територіальна державна інспекція з питань 
праці у Кіровоградській області (за згодою) 

   
      За фактичною потребою 

 
5. Запрошувати на засідання колегії служби у справах дітей 

представників організації роботодавців Кіровоградської області для вирішення 
питань щодо додержання трудових прав неповнолітніх 

 
      Служба у справах дітей виконавчого              
      комітету Кіровоградської міської ради 
 
      2013 - 2015 роки 
 
6. Проводити рейди по виявленню фактів залучення дітей до найгірших 

форм дитячої праці (жебрацтво, проституція, секс – індустрія)  
 

Кримінальна міліція у справах дітей 
Кіровоградського МВ УМВС України в 
Кіровоградській області, служба у справах 
дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
 
2013 - 2015 роки 

7. Не допускати  випадків  невиконання  Закону  України  „Про  
освіту" та відрахування учнів професійно – технічних навчальних закладів                 
м. Кіровограда без дозволу служби у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 

 
Адміністрація професійно – технічних                                                                           
навчальних закладів м. Кіровограда,    
служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради   
      

  2013 - 2015 роки 
 



8.  Організовувати проведення громадських та тимчасових робіт для 
учнівської  та студентської  молоді у вільний від занять час на підприємствах, в 
установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також   за   
договорами   -   на  підприємствах,  в  установах  та організаціях, що належать 
до інших форм власності            

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської                 
міської ради   

  
2013 - 2015 роки   

 
9.  Здійснювати заходи щодо профорієнтації дітей з числа випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів    
 

Управління освіти Кіровоградської міської 
ради, Кіровоградський міськрайонний 
центр зайнятості 
 

2013 –2015 роки     
 
 
             

Начальник служби у справах дітей        І. Сисак                
 


