
 

 
 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  05.12.2011 № 891 

 
 

 

 

Про    бронювання   та   встановлення  

квоти       робочих           місць         на       

підприємствах,     в       установах      і     

організаціях Шевченківського району  

на 2012 рік 
 

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України «Про зайнятість 

населення» та пунктів 5, 8 Положення про порядок бронювання на 

підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування 

громадян, які потребують соціального захисту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.04.1998      № 578 «Про затвердження 

положень щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення», з 

метою встановлення на підприємствах, в установах і організаціях броні та 

квоти робочих місць: 

1. Затвердити перелік підприємств, установ та організацій 

Шевченківського району, на яких бронюється до 5 % робочих місць для 

громадян, що потребують соціального захисту на 2012 рік, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації В. Давиденка. 

 

 

 

Голова                  С. Г. Зімін 
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В тому числі за категоріями відповідно до ст.5  Закону  України  „Про зайнятість населення”

Молодь,
 яка 

залишилася 
без

 піклування 
батьків (сироти

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням  Шевченківської
районної в місті Києві державної

адміністрації
    від "05" 12. 2011 року № 891

Перелік підприємств, установ та організацій Шевченківського району,  на яких бронюється до 5% робочих   місць для громадян, 
що потребують соціального захисту на 2012 рік

№ 
п/п 

Молодь, яка 
закінчила ЗОШ, 

професійні 
навчально-виховні 

заклади і не 
отримала 

направлення на 
роботу

Особи перед
пенсійного 

 віку 

Жінки, які 
мають 

дітей до 6 
років, 

одинокі 
матері з 

дітьми до 
14 років 

або дітьми-
інвалідам

Особи, звільнені 
після відбуття 
покарання або 
примусового 

лікування

в т.ч. 
неповно

літні

Найменування підприємств, 
організацій та установ

Всього 
(чол.)

Молодь, яка 
звільнилася із 

строкової 
військової або 

альтернатив-ної 
(невійськової) 
служби та якій 

надається 
перше робоче 

місце

Молодь, 
якій 

виповнилося 
15 років і яка, 
як вийняток, 

може 
прийматися 

на роботув т.ч. 
неповн
олітні

1

5 2

в т.ч. 
неповнол

ітні

Випускн
ики 

ВУЗів

ПАТ "Київхліб" 
"Булочно-
кондитерський 
комбінат"                                                                    

1 1 1 2

3ДУ "Науково-
практичний медичний 
центр дитячої 
кардіології та 
кардіохірургії"                                                                      
                                                        
                01135, 
м.Київ,                           

2

6 2



4

ТРЕД №2 КП 
"Київпастранс"                 
   03057, м.Київ,                                                  
                                      
вул. Довженко, 7                                               
                                    
тел. 454-00-45                         
         Протягом року     

4 2 2 2 1

5

Школа-дитячий садок 
1 ступеня "Кияночка"                 
              03057, м.Київ,                                                  
                                                 
         вул. 
Борщагівська, 204-г                                               
                                         
 тел. 277-83-26                         

1 1     

6

ДП "МФ "Артем"          
04050, м.Київ,                                                  
                                   
вул. Мельникова, 2/10                                               
                                             
     тел. 481-36-33                         
              Протягом 

3  3    

комбінат"                                                                    
                                             
     01135, м.Київ,                           
                 вул. 

5

2

ПАТ "НВО "Київський 
завод автоматики ім. 
Г.І. Петровського"                                                                    
                                                           
                   04116, 
м.Київ,                           
вул. Старокиївська, 10       
      тел. 236-24-38      
Протягом року                   
     14309356               

3

11 5 1



7

ТОВ "Новус Україна"          
       01001, м.Київ,                                                  
                                          
  вул. Михайлівська, 
18-В                                               
               тел. 585-41-70                         
                        

3    3   

                 Заступник голови - керівник апарату                                                                                                   В.Царан
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