
зв|тн|сть
|нформац!я про попит на робону силу (ваканс|!)

вАкАнс!|

!ля укомплектування вакано!й за сприянням .[ержавно|
заповнюоться розд!л !! (окремо за кожним записом)

Аодаток: на ! арк.

,[ата заповнення ''-'' 

-20'14 

роц

(ер!вник (власник)/ф|зинна особа-
п!дприемець, яка використовуе працю
найманих прац!вник|в (в!дпов!дальна
за подання !нформац!1 особа)

зАтввРджЁно
Ёаказ !|!!н!стерства прац! та

соц!ально1 пол!тики укра1ни

31 .05.2013 ш9 316

Форма ]т!ч 3-|-!Ё

3АтвЁРдркЁно наказ
м!н!стерства соц!альнот

пол!тики укратни
31 .05.2013 ш9 316 за

погодженням !з

дер:+€вною слрбою
статистики

служби зайнятост! }кра1ни

11ачальнцк 8|( 8А[
"|$ровоараёеаз"

Факс (0522)229513

'--<
@.€.Брааар - --=-'
(пр!звище, !м'я, по <--

Ёлепсронна пошта
о*@*!гоав.согп[елефон (0522)21и860

!ата прийнятгя '''

8!дпов!дальна особа, яка прийнла
!нформац|ю

201- року

[1одають 1ерм|н подання

}@ридинн! особи, а також ф!зинн! особи - п!дприемц!' як

використовують працю найманих прац!вник!в, незалжено в!д

м!сцезнаходження - територ!альному органу,{ержавно'
слркби зайнятост! !кра|ни у м!стах (иев! та севастопол!

район!' м!ст!, район! у м!ст!

за наявност! попиту на робону
силу (ваканс!|): не п!зн!ше 10

робоних дн!в з )кцати в!дкриття
ваканс!1 (й)

Респондент:

!дентиф!кац!йний код за €!Р[Ф!/реестрац!йний номер обл|ковот картки платника податк!в (ф!зинними особами,

через свот рел!г!йн! переконання в!дмовляються в!д прийняття реострац!йного номера обл!ково| картки платник€

податк!в та оф!ц!йно пов!домили про це в!дпов!дний орган державнот податково! служби ! мають в|дм1тц у паспорт!

3азначаються сер!я та номер паспортф 03365222

Ёайменування / пр!звище, !м'я' по

в ! ё кр ц гп е а кц1 о н ер не гп ов ар ц с гп в о " |$ ровоераёеа3"

[!!!сце знаходження / м!сце проживання
25006. м.Ё!ровоера0, вул.А.7арковськоео. 67

(поштовий !ндекс, облаоть / Автономна республ!ка крим' район, населений пункт, вулиця,

провулок, площа тощо, ш9 будинку/корпусу, ш9 квартири,оф!су)

|. основн| пРо

ш9 з/п профес!я (посада)
(льк|сть

ваканс|й

Розм!р
зароб!тно!

плати

м!сце проведення
ро6!т

}комплекгування ваканс!т за сприяння

державно| служби зайнятост| укратни (так/н!)

1 2 3 4 5

1 охоронн!'к 1 м|н|мал м. !$ровоера0 ]пак

(пр'звищ€, !м'я' по батьков!) (п!дпио)



!!. хАРАктБРистики вАкАнс!ттА вимоги до пРвтЁндЁнт!в
(дл:я уком плектуван ня ваканс! й [ержавно:о служ6о:о зай нятост!)

1. |ч!р з/п з ! розд[лу 7, найменування профес!| пооади охоронник розряду, клас, категор!я

2 (!льк!сть вакано!й, уоього: !

3. 3 них на як! можрь бщи працевлаштован! громадяни, що мають додатков! гарант!1 у сприянн!
працевлашцванню (в!1пов!ёно 0о сп 14 3акону |кра[нш ''|1ро 3айнягп!спь населення'')''

4. 3а мо>кливост! зазначаються в!дпов!дн! категор![ громадян:
0- один з батьк!в або особа, яка ]1 зам!нюе ! мао на щриманн! д!тей в!ком до шести рок!в;
0- один з батьк!в або особа' яка ]} зам!нюе ! виховуе без одного 3 подрРюкя Аитину в!ком до 1 4 рок!в або дитину-
!нвал!да;
!- один з батьк!в або особа, яка !х 3ам!нюо ! утримуо без одного з подррюкя !нвал!да з дитинства (незалжено в!д

в!ц) та7або !нвал!да ! групи (незалжено в!д причини !нвал|дност!);
0- д!ти-сироти та д1т и, позбавлен! батьк!вського п!клування ;

0- особи, яким виповнилося 15 рок!в та як! за згодою одного з батьк!в або особи, яка ]1 зам!нюо, мо>куть, як

виняток, прийматися на роботу;
0- особи, зв!льнен! п!сля в!дбупя покарання або примусового л!цвання;

!- молодь, яка зак!нчила або припинила навчання у загальноосв!тн!х, профес!йно-техн!чних ! вищих навчальних
закладах, 3в!льнилася !з строково| в!йськово| або альтернативно| слрби ! яка вперше приймаеться на роботу;

!- особи, яким до настання права на пенс!ю за в!ком лишилося 10 ! менше рок!в;

|]ачальнцк 8|( 8А[
''|{!ровоераёеаз"

5. 3авдання та обов'язки:

}мови поац!:

6. Режим роботи: ! -5-денний робочий тш(день, 8 годин щоденно; !- 6-денний робоний
7 годин щоденно; !- п!дсумковий обл!к робочого часу - 40 годин на тищдень; п- 2

зм!ни; Б_ 3 зм!ни; ненормований робоний час; п- перервний робочий чао; п- гнучкий граф|к

роботи; [- вактовий метод роботи; [- |нше

7. },ара:оер виконувано| роботи: [ -пост!йна; !- тимнасова; п- сезонна; [- за сум!сництвом;

ро3.тзний(пересувний);!.роботавдома;||-нше

8. }мови прац!: й -оптимальн!; п- допустим!; [- шк!длив!; !- нше

9. [1акет соц!альних послуг: !- мединне страхування; п- цртожиток; п- харчування; п-
нше

8имоги

10. @св!тн!й р!вень: |]_ початкова загальна; !- базова 3агальна середня; !- повна загальна

; !- профес!йно-техн!чна; !- неповна вища; !- базова вища; [- повна вища.

'11. Фсв!тньо-квал|ф!кац!йний р!вень: п- молодший спец!ал!ст; !- бакалавр; п- спец!ал!ст; п-
маг!стр ; !- квал|ф|кований роб!тник

12. 6пец!альн!сть

13. 6таж роботи на посад! (роки)

14.Аодатков!вм!ння,знання,навичкипрац!вника

8иконавець


