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УКРАЇНА
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  
від 18  березня 2015  року                                                              № 65


Про комісію з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  частини 7 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 № 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за № 915/5136:

1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïèòàíü îäíîðàçîâî¿ âèïëàòè äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñêëàä³ çã³äíî ç äîäàòêîì.
2. Çàòâåðäèòè ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ ç ïèòàíü îäíîðàçîâî¿ âèïëàòè äîïîìîãè áåçðîá³òòþ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî äîäàºòüñÿ.
	3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 16.02.2015 № 29 «Про комісію з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності».
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êîçà÷èøåíà Â.Ï.


Голова районної 
державної адміністрації                                                                     Сергій Ладан






Козачишен В.П.


( підпис)


(дата)

Пастух О.Б.


( підпис)


(дата)

Мельник В.І.
 


( підпис)


(дата)






Сектор кадрового та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації
Слющенкова  В.П.


( підпис)


      (дата)


Загальний відділ  апарату районної державної адміністрації
Мельник Л.Є.


( підпис)


      (дата)








                                    
                                                         













                                                                



                              Додаток до
                                                                  розпорядження голови
                                                                  райдержадміністрації
                                                                  від 18 березня 2015 року № 65


С К Л А Д
комісії з питань одноразової виплати допомоги
                по безробіттю для організації підприємницької діяльності


КОЗАЧИШЕН
Валерій Петрович                                     
-
заступник голови  райдержадміністрації, голова комісії

МЕЛЬНИК   
Володимир Іванович 
-
директор районного центру зайнятості (за згодою), заступник голови комісії

ВУДВУД
Олександр Степанович

-

перший заступник начальника управління Пенсійного Фонду України у Мурованокуриловецькому районі (за згодою)

ГОНЧАР 
Анатолій Іванович

-


заступник начальника відділу надання соціальних послуг  районного центру зайнятості (за згодою)

ДАВИДОВА
Інна Анатоліївна                        

-


головний державний податковий ревізор-інспектор Мурованокурило-вецького відділення Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області   (за згодою)

КАПЛУНСЬКА
Олена Павлівна                           
-
заступник директора-начальник відділу надання соціальних послуг районного центру зайнятості, секретар комісії (за згодою)

КОШАРИНА
Майя Борисівна


ОЛІЙНИК                                        
Лідія Миколаївна
-




-




начальник відділу праці-експерт з умов праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою)

начальник відділу аналізу та прогнозування управління економіки райдержадміністрації (за згодою)



РУБАХА
Людмила Іванівна                       
-


начальник відділу взаємодії з роботодавцями районного центру зайнятості (за  згодою)

ТАРАНОВСЬКА   
Галина Володимирівна               
-

начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер районного центру зайнятості (за згодою)

ТРЕТЬЯКОВ  
Олександр Миколайович                         

-


заступник начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, начальник відділу організації виробництва
(за згодою)


Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                               Олександр Пастух 









   



                                                           
                                                         



                                                             


                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                    Розпорядження голови
                                                                    райдержадміністрації
                                                                    від 18 березня 2015 року № 65 

ÏÎËÎÆÅÍÍß 
ïðî êîì³ñ³þ ç ïèòàíü îäíîðàçîâî¿ âèïëàòè äîïîìîãè ïî
áåçðîá³òòþ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

Загальні положення

1.1. У своїй роботі Комісія керується Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», з урахуванням норм Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 307 зі змінами (далі - Порядок), Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення безробітним, затвердженого спільним наказом Мінпраці та ДПА від 13.02.2009 р. № 60/62 (далі - Порядок розслідування) та постановою правління Пенсійного фонду України від 13.02.2009 р. №7-1“Про затвердження Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним”.
1.2. Комісія діє на принципах гласності, вільного колективного обговорення та вирішення питань в межах компетенції.

2.  Основні функції Комісії

2.1. Основною функцією Комісії є розгляд питань щодо можливості виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності та надання відповідних рекомендацій директору Центру зайнятості для прийняття остаточного рішення.
2.2. Персональний склад комісії визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації.

3.  Порядок роботи Комісії
3.1. Комісія утворюється в кількості 11 осіб.
3.2. Комісію очолює голова, який несе персональну відповідальність за виконання поставлених перед Комісією завдань.
3.3. До складу Комісії включаються представники районного центру зайнятості, районної державної адміністрації, організацій роботодавців та їх об’єднань, професійних спілок, податкової служби, управління Пенсійного Фонду України у районі та інших соціальних партнерів (за їх згодою).
3.4. Організаційну роботу щодо забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар Комісії.
3.5. Засідання Комісії проводиться в залежності від наявності заяв, поданих безробітними, та з урахуванням термінів, визначених чинним законодавством для розгляду питання та прийняття рішення щодо виплати допомоги по безробіттю одноразово.
3.6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Комісії. 
3.7. Участь членів Комісії у засіданні є обов’язковою. Члени Комісії беруть участь у засіданні Комісії без права заміни. Кожен член Комісії має один ухвальний голос.
3.8. Засідання Комісії веде голова (у разі його відсутності – особа, яка призначена відповідним наказом по центру зайнятості директором центру зайнятості виконуючою обов’язки на цей час).
3.9. Члени Комісії можуть ознайомлюватися з необхідними документами, які подаються на розгляд Комісії, до її засідання. 
3.10. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії.
Якщо при голосуванні голоси розділилися порівну вирішальним є голос голови Комісії або особи, яка його заміщає.
3.11. Безробітні, які подали заяви на виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, повинні обов’язково  бути присутні на засіданні Комісії. У разі відсутності безробітного Комісія має право не розглядати питання без його участі.
3.12. Прийняте Комісією рішення оформляються протоколом, який підписується головою та присутніми членами Комісії.
3.13. Матеріали, розглянуті Комісією, разом з висновками передаються секретарем директору Центру зайнятості (бажано в той же день або на наступний) для прийняття остаточного рішення. Рішення про  одноразову  виплату допомоги по безробіттю приймається протягом 10 робочих днів з дня подання безробітним до центру зайнятості заяви та бізнес-плану.
3.14. Висновок комісії щодо виплати допомоги по безробіттю одноразово має рекомендаційний характер та надається виходячи з:
	аналізу набутих безробітним знань з організації підприємницької діяльності (шляхом розгляду відгуку на бізнес план та захисту бізнес-плану безробітним);
	розгляду заяви безробітного та аналізу наданого безробітним бізнес-плану;
	акту перевірки достовірності даних, які стали підставою для надання особі статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення;
	результатів перевірки інформації щодо відсутності реєстрації особою підприємницької діяльності протягом останніх 24 місяців до настання безробіття;
	відповідності даних безробітного щодо обмежень, що викладені в абзаці першому та абзаці другому п.7.1 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності;

- рекомендацій щодо зайняття підприємницькою діяльністю за визначеним професійним напрямом, за результатами професійної діагностики (психодіагностичного обстеження) безробітного.

4.  Права та обов’язки Комісії
4.1. Голова Комісії зобов’язаний:
- вирішувати питання стосовно забезпечення діяльності Комісії;
- вносити на розгляд директора Центру зайнятості пропозиції щодо змін у складі Комісії;
- відповідати за своєчасність розгляду Комісією наданих документів та підготовку відповідних висновків.
4.2. Члени Комісії зобов’язані:
- бути присутніми на засіданні Комісії;
- ретельно вивчати документи подані на розгляд Комісії, компетентно та принципово розглядати питання щодо доцільності виплати безробітному допомоги по безробіттю одноразово.
4.3. Голова та члени Комісії мають право:
- одержувати необхідні документи для ознайомлення до засідання Комісії;
- брати участь у обговоренні при підготовці висновку Комісії;
- викладати свою окрему думку як додаток до висновку Комісії.
4.4. Комісія зобов’язана своєчасно, у встановлені законодавством строки, розглядати документи щодо можливості та доцільності виплати безробітному допомоги по безробіттю одноразово.

5.  Відповідальність членів Комісії
5.1. Голова Комісії несе відповідальність за організацію роботи Комісії та прийняття нею компетентних висновків. 
5.2. Голова Комісії та її члени, відповідно до своїх повноважень, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час розгляду питання щодо доцільності виплати безробітному допомоги по безробіттю одноразово. 

_______________________________

