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Відповідно до
статті 24 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Указу Президента України від 11.07.2005 № 1073 «Про
вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку
праці в Україні», Законів України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості
населення», «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття»:
1. Схвалити в цілому проект
Програми зайнятості населення
Гадяцького району на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається та
подати її на затвердження Гадяцької районної ради.
2. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на
управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації
( Тарасенка В.Ю.).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації (Бондаренка С.М.)
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Програма
зайнятості населення Гадяцького району
на 2018-2020 роки
1. Загальні положення
Програма зайнятості населення Гадяцького району на 2018-2020 роки
(далі – Програма) розроблена відповідно до статті 26 Закону України “ Про
місцеве самоврядування в Україні» та статті 18 Закону України “ Про
зайнятість населення ”.
Програма розроблена, на підставі показників економічного та соціального
розвитку району за 2017 рік, прогнозних критеріїв формування економічної
ситуації у 2018-2020 роках, враховує динаміку процесів, що відбуваються на
ринку праці району, результати моніторингу діяльності ринкоутворюючих
підприємств і організацій щодо перспективності розвитку, а також пропозиції
щодо стабілізації ситуації в сфері зайнятості населення галузевих управлінь і
відділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів органів виконавчої
влади, Гадяцької міськрайонної філії Полтавського обласного центру
зайнятості, профспілкових організацій та об’єднання роботодавців.
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Найбільше потребують соціального захисту від безробіття громадяни, які не
здатні на рівних конкурувати на ринку праці, в першу чергу молоді особи,
особливо випускники навчальних закладів, особи перед пенсійного віку, інваліди,
які не досягли пенсійного віку.
Основними проблемами, що існують на місцевому ринку праці, є:
- певний дисбаланс попиту та пропонування робочої сили;
- недостатні можливості підвищення кваліфікаційного рівня працівників;
- недостатній рівень працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку
праці верств населення;
- існування випадків виплати заробітної плати «в конвертах», тіньової
зайнятості.
Складність і різноманіть чинників, що впливають на ринок праці, його
значні обсяги, потребують постійної системної роботи для моніторингу процесів,

що відбуваються на ринку праці району та відповідного реагування органів
виконавчої влади і місцевого самоврядування за участю роботодавців та
профспілок.
Вжиття заходів щодо збереження трудового потенціалу району, розвитку
цивілізованого
ринку
праці,
надання
підтримки
зайнятості
неконкурентоспроможним на ринку праці верствам населення дадуть змогу
забезпечити створення умов для повного здійснення громадянами прав на працю.
3. Мета та основні завдання Програми
Головна мета Програми – реалізація комплексу заходів, спрямованих на
впровадження державної політики зайнятості в напрямі:
- оперативне задоволення потреб роботодавців у кваліфікованій робочій силі,
мотивування престижу робітничих професій та сприяння у відновленні
професійного навчання на виробництві;
- задоволення потреб роботодавців шляхом проведення професійного
навчання незайнятого населення та працевлаштування;
- працевлаштування незайнятих осіб з числа соціально незахищених
громадян, осіб з інвалідністю та тих, що перебувають у стані довготривалого
безробіття;
- проведення системної роботи в рамках реалізації Програми державної
служби зайнятості щодо професійної орієнтації 2017-2020;
- забезпечення фахової підготовки кваліфікованих робітників з числа
безробітних за груповою та індивідуальними формами навчання на замовлення
ринко утворюючих промислових підприємств району, збільшення обсягів
навчання безробітних безпосередньо на виробництві;
- забезпечення суспільно-корисної спрямованості громадських робіт за
рахунок коштів місцевих бюджетів.
Основні завдання Програми:
- оцінка стану районного ринку праці та прогнозних параметрів трудового
потенціалу, обсягів зайнятості, трудової міграції, створення нових робочих місць
та збереження існуючих;
- сприяння розвитку підприємництва та самозайнятості ;
- подальший розвиток професійного навчання з урахуванням потреб ринку
праці, в тому числі безпосередньо на робочому місці;
- детінізація ринку праці, легалізація неформальної зайнятості, реалізація
заходів щодо легалізації заробітної плати та впровадження соціально
відповідального бізнесу;
- здійснення координації зусиль органів виконавчої влади, роботодавців
міськрайонної філії, пов’язаних з реалізацією заходів з регулювання ринку праці.
4. Напрями та шляхи реалізації Програми
Виконання завдань Програми забезпечуються шляхом:

- створення не менш як 138 робочих місць в 2018 році, 142 у 2019році та 143 у
2020 році (додатки 1,2), насамперед у сфері виробництва, у сільському
господарстві;
- підвищення якості робочої сили відповідно до потреб ринку праці та
професійного навчання і перенавчання кадрів на виробництві;
- реорганізації сфери прикладання праці в сільській місцевості і створення в ній
гнучкої системи робочих місць у відповідності до пріоритетів розвитку
агропромислової інтеграції, напрямків розширення діапазону неаграрних видів
трудової діяльності сільського населення;
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні
на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
- надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання
безробіття.
Програма містить перелік заходів, реалізація яких забезпечить досягнення
мети Програми.
Реалізація Програми передбачає співпрацю органів виконавчої влади,
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, профспілок та
роботодавців.
5.Фінансове забезпечення Програми
Фінансування створення нових робочих місць буде здійснюватися за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у вигляді централізованих
капітальних вкладень, фінансової підтримки підприємств окремих галузей
(секторів економіки), суб'єктів малого підприємництва, інноваційних проектів
тощо, а також - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, що
здійснюють підприємницьку діяльність та фізичних осіб-підприємців.
Фінансування витрат, пов'язаних із наданням соціальних послуг та
матеріального забезпечення незайнятому населенню, зареєстрованому в
державній службі зайнятості, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття відповідно до законодавства про зайнятість населення та про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття,
інших джерел, що визначені законодавством.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію заходів по виконанню Програми здійснюють управління
соціального захисту населення райдержадміністрації та Гадяцька міськрайонна
філія Полтавського обласного центру зайнятості , контроль за виконанням
Програми – постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації та Гадяцька
міськрайонна філія Полтавського обласного центру зайнятості щорічно звітує
перед районною радою про фактичне виконання заходів Програми.

7. Строки виконання Програми
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2018-2020
років.
8. Стан економічного розвитку району та зайнятість населення у
2017 роках.

2016-

Основним завданням 2017 року було задоволення соціальних потреб
громади, досягнення стабільності в роботі підприємств, поступове покращення
показників, створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання.
Рівень економічного становища характеризується показником валової
доданої вартості (ВДВ). Обсяг валової доданої вартості за 2016 рік склав
відповідно 888,2 млн. грн..
Середньомісячна заробітна плата працівників і службовців району за
2016 рік та 9 місяців 2017 року становила відповідно 3729,00 грн. та 5620 грн.,
що на 28,5% та на 38,7 % більше відповідного періоду попереднього року.
Господарський комплекс району за 2016 рік спрацював з позитивним
фінансовим результатом 683,2 млн. грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-жовтень по району
склав 71,7 млн.грн.
Надходження до бюджетів усіх рівнів (без трансфертів)за 2017 рік
склали 132,3 млн.грн., що на 10,4 % більше проти 2016 року.
Фактором збереження позитивної динаміки економічного розвитку є
інвестиційна діяльність. Капітальні інвестиції за січень-вересень 2017 року
склали 103557 тис.грн. в порівнянні з 2016 роком (24388 тис.грн.), даний
показник збільшився в 3,6 рази. До загального обсягу області це становить 1,5
%, на 1 особу припадає 2937,2 грн.
Важливою стратегічною галуззю економіки району є сільське
господарство, що забезпечує продовольчу безпеку, продовольчу незалежність,
робочі місця.
Станом на 01.01.2018 року валовий збір зернових становить 229,7 тис.
тонн, що менше в порівнянні з минулим роком на 91,1 тис. тонн, урожайність
- на рівні минулого року – 52,9 ц/га у 2016 році 78,1 ц/га.
За даними оперативної звітності
під урожай 2018
року
сільськогосподарськими підприємствами району посіяно 10525 га озимих
культур, з них на зерно 9063 га, що на 24,7% менше від минулого року.
Дещо гірша ситуація склалася в тваринництві. Виробництво продукції
тваринництва у сільськогосподарських підприємствах згідно статистичних
даних за 11 місяців 2017 р. становить: м'ясо – 1805 т (72,6 % до минулого року),
молоко – 39737 т (97,2%).

Згідно статистичних даних кількість голів ВРХ станом на 01 листопада
2017 р. – 14681 гол., що становить 85,5%, порівнюючи з аналогічним періодом
минулого року. В т.ч. корів – 6477 гол. (83,3%). Чисельність свиней становить
2676 гол. (70,1% минулорічного показника).
Транспортна система району у 2016-2017 роках забезпечила потреби
народного господарства і населення в перевезеннях вантажів, пасажирів та
наданні транспортних послуг. Підприємствами транспортного комплексу за 11
місяців 2017 року перевезено 83,7 тис. пасажирів, що на 2,2 % більше,
порівняно з минулим роком, виконано 3,4 млн. пасажиро-кілометрів, що на
2,5% проти відповідного періоду 2016 року.
В 2017 році як і в попередні роки велика увага приділялась ремонту доріг.
На сьогоднішній день у Гадяцькому районі затверджені видатки на ремонт
доріг в розмірі 17,00 млн. грн., вже відремонтовано та освоєно близько 15,50
млн. грн. за рахунок місцевих бюджетів.
Аналізуючи стан розвитку малого підприємництва слід відмітити, що в
районі за останніми статистичними даними кількість малих підприємств у
розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення становить 25 одиниць. Частка
малих підприємств у загальній кількості підприємств становить 85,9%. Частка
найманих працівників малих підприємств 26,6 %.
Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств становить
14,1%. Частка найманих працівників середніх підприємств 73,4%.
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх
підприємств 91,8%.
Кількість фізичних осіб підприємців станом на звітну дату по району
становить 586 чол. Кількість створених у 2017 році фізичних осіб-підприємців
по Гадяцькому району – 69.
На сьогоднішній день більшість підприємців продовжує працювати у
сфері торгівлі та сільського господарства.
Станом на 01.10.2017 зареєстровано 54 фермерських господарств, площа
землі в обробітку - 10,7 тис. га. Кількість створених у 2017 році фермерських
господарств – 2.
Зростання реальних доходів населення сприяє збільшенню обсягу
роздрібного товарообороту. За січень – вересень 2017 року обсяг роздрібного
товарообороту по району склав 30,1 млн. грн., що на 6,7 % більше, ніж січень вересень 2016 року.
За 9 місяців 2017 року відповідно проведеного аналізу за даними
Гадяцького об’єднаного управління Пенсійного фонду України та управління
соціального захисту населення в Гадяцькому районі (разом з м.Гадяч) створено
181 нове робоче місце, в тому числі юридичними особами– 44, приватними
підприємцями - 137.
За сферами економічної діяльності найбіьше робочих місць створено в
оптовій
і роздрібній торгівлі, будівництві, сільському господарстві,
транспорті, легкій (швейній) промисловості, комунальному господарстві.
В 2017 році в рамках Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Гадяцькому районі на 2015-2017 роки та Програми

підтримки та партнерства між районною владою та суб`єктами малого і
середнього бізнесу на 2017-2020 роки було створено 6 нових робочих місць.
Крім того, у зв`язку зі створенням районного комунального підприємства
«Сервіс» з`явилось ще 14 нових робочих місць.
Складною залишається демографічна ситуація в районі. За січеньжовтень 2017 року народилося 195 осіб померло - 589, смертність перевищила
народжуваність 3,0 рази.
Ситуація в сфері зайнятості району та відповідно характеристики ринку
праці відповідають економічним процесам та розвитку реального сектору
економіки.
Протягом 2017 року до Гадяцької міськрайонної філії
для
укомплектування вакансій звернулось 372 роботодавця та подано 1915
вакансії. За 2017 року укомплектовано 1619 вакансій. Середня тривалість
укомплектування вакансій 6 днів. Рівень укомплектування становить 82,1%.
За 2017 року послуги служби зайнятості отримало 3780 безробітних, в
тому числі 2238 мешканців району. Серед безробітних 37,7% становили особи,
які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (зокрема,
внутрішньо переміщені особи, демобілізовані військовослужбовці, які брали
участь в антитерористичній операції).
За 2017 рік за направленням Гадяцької міськрайонної філії отримали
роботу 1605 незайнятих громадян, в тому числі 961 мешканець району.
За рахунок виплати компенсацій роботодавцю витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в звітному
періоді працевлаштований 31 безробітний, з них 14 безробітних - мешканці
району.
Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня
громадян, які шукають роботу, до вимог роботодавців
Гадяцькою
міськрайонною філією організовано професійне навчання безробітних, всього
протягом 2017 року проходили професійне навчання за направленням
міськрайонної філії 415 безробітних, в тому числі 235 безробітних – мешканців
району. Рівень працевлаштування після закінчення професійного навчання в
січні-грудні 2017 року становить 82,6%.
Пріоритетність забезпечення тимчасової зайнятості населення досягнуто
шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.
За звітний період укладено 255 договорів та створено 982 робочих місць. В
оплачуваних громадських роботах взяли участь всього 1082 безробітних осіб, з
них 847 безробітних мешканців району. Витрачено коштів на організацію і
проведення громадських робіт всього 3216,0 тис. грн., з них коштів Фонду
загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 512,6
тис.грн., коштів місцевого бюджету 2690,4 тис.грн. Громадські роботи
проводились у міській раді та у всіх сільських радах по благоустрою територій
міста та населених пунктів, управлінні соціального захисту населення з
інформування населення стосовно порядку отримання субсидій на оплату
житлово- комунальних послуг. Для виконання робіт тимчасового характеру на
сільськогосподарських підприємствах району було залучено 118 безробітних.

Станом на 1 січня 2018 року на обліку в Гадяцькій міськрайонній філії
перебуває 1320 безробітних , з яких 743 жінки; 452 особи молодь у віці до 35
років; 820 особи, що проживають у сільській місцевості; 515 осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та 1018 осіб отримують
допомогу по безробіттю.
9. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району
та розвитку районного ринку праці
На 2018-2020 роки в районі прогнозується подальша позитивна динаміка
економічного розвитку району.
Основним узагальнюючим показником, який характеризує рівень
соціально-економічного розвитку району є валова додана вартість.
При розрахунку зазначеного показника враховані прогнозні тенденції
розвитку реального сектору економіки, динаміку показників, що
характеризують рівень життя та стан фінансової сфери, очікуваний рівень
податкових надходжень.
У 2018-2020 роках пріоритетом розвитку сільського господарства буде
підвищення його конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому
ринках, зростання рівня забезпечення населення сільськогосподарською
продукцією та продуктами її переробки, розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації та органічного землеробства.
Розвиток промисловості району здійснюватиметься шляхом: реалізації
активної промислової політики на основі модернізації виробництва;
ефективного використання промислово-технологічного потенціалу за рахунок
впровадження енергоефективних технологій, оновлення виробничих
потужностей; подальшого розвитку базових виробництв, просування продукції
підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Підчас реалізація інвестиційних проектів в районі планується створення
138 нових робочих місць, з них - 30 сезонних.
При сприянні Фонду підтримки підприємництва здійснюється реалізація
заходів «Програми розвитку малого та середнього підприємництва у
Гадяцькому районі на 2018-2020 роки». В рамках Програми планується
надання фінансової безвідсоткової поворотної підтримки для реалізації бізнеспроектів суб’єктів малого та середнього підприємництва, що відповідають
пріоритетним напрямкам в сумі 300,0 тис.грн.
Фінансування заходів та активізація освоєння коштів по Програмі
розвитку та підтримки аграрного комплексу Гадяцького району за
пріоритетними напрямками на 2016-2020 роки, Програмі розвитку малого і
середнього підприємництва у Гадяцькому районі на 2018-2020 роки та
Програмі підтримки та партнерства між районною владою та суб`єктами
малого і середнього бізнесу на 2017-2020 роки, в результаті реалізації яких

передбачається
створення
в
сфері
садівництва,
ягідництва,
сільськогосподарського виробництва 32 робочих місця.
Головними напрямами щодо впровадження державної політики у сфері
зайнятості населення, реалізації права громадян на гідну працю та дотримання
соціальних гарантій на період до 2020 року визначено:
- розширення сфери застосування праці, сприяння створенню нових
робочих місць;
- підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно
активного населення
- підтримка розвитку підприємницької ініціативи та власного бізнесу
економічно активного населення, зокрема безробітних з відповідними обсягами
фінансування заходів за рахунок місцевих бюджетів;
- підвищення якісного рівня співпраці з роботодавцями, визначення
перспективної потреби підприємств у кадрах для організації професійного
навчання;
- сприяння доступному професійному навчанню дорослого населення як
засобу упередження безробіття;
- забезпечення соціального захисту населення від безробіття шляхом
реалізації активних програм сприяння зайнятості населення та профілактики
настання безробіття;
- реалізація механізмів щодо стимулювання роботодавців до створення
нових робочих місць шляхом виплати компенсації фактичних витрат у розмірі
єдиного соціального внеску при працевлаштуванні безробітних осіб, зокрема
недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці;
- забезпечення організації тимчасової зайнятості у формі громадських
робіт з фінансуванням таких робіт на солідарній основі за рахунок коштів
місцевих бюджетів;
- реалізація питань трудової та професійної адаптації внутрішньо
переміщених осіб, демобілізованих учасників антитерористичної операції.
- підвищення професійно-кваліфікаційних якостей продуктивних
трудових ресурсів, відновлення структурної відповідності між пропозицією і
попитом на робочу силу;
- стимулювання розширення сфери прикладання праці у пріоритетних
галузях економіки з належними умовами праці;
- посилення ролі профорієнтаційної роботи в забезпеченні балансу між
попитом та пропозицією робочої сили;
- сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з
інвалідністю;
- проведення ефективного співробітництва учасників соціального діалогу
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організацій
роботодавців і професійних спілок.

Додаток 1
до Програми
(4 розділ)
Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері
зайнятості населення до 2020 року
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обласного центру
зайнятості,Управління
соціального захисту
населення Гадяцької
райдержадміністрації,
районна ,сільські та селищні
ради

Протягом
2018-2020
років

Районний бюджет

порядку
отримання
житлових
субсидій
та
технічної
підготовки
документації з кур’єрської
доставки документів та
запитів.
1.12.Проводити
загальношкільні
(в
окремих
класах)
батьківські збори з метою
інформування про зміст
Програми профорієнтації,
потребу в кваліфікованих
робітниках та спеціалістах
на місцевому ринку праці,
соціальні
послуги
державної
служби
зайнятості
1.13. Спрямувати роботу
районної робочої групи з
координації роботи щодо
легалізації
виплати
заробітної
плати
та
зайнятості населення на
реалізацію заходів щодо
підвищення
соціальної
відповідальності суб'єктів
господарювання
за
створення
умов
до
легального
прикладання
праці
з
метою
недопущення
згортання
сфери
офіційного
оформлення праці
1.14. Забезпечити реалізацію комплексу заходів
щодо
профілактики
настання
страхових
випадків у працівників, які
можуть бути вивільнені за
ініціативою роботодавців,
зокрема
тимчасового
переведення
на
іншу
роботу
1.15. Забезпечити захист
прав найманих працівників
шляхом
здійснення
державного контролю за
додержанням
законодавства про працю
суб’єктами
господарювання
та

Відділ освіти
спільно з вищими та
професійно-технічними
навчальними закладами

Протягом
2018-2020
років

Гадяцьке
об’єднане
управління
Пенсійного
фонду України Полтавської
області,
Управління держпраці у
Полтавській
області,Гадяцька об’єднена
державна
податкова
інспекція ГУ в Полтавській
області,
Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості,
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Управління
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації,
Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Управління Держпраці
Полтавській області

Протягом
2018-2020
років

у

Протягом
2018-2020
років

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

фізичними
підприємцями

особами-

1.16. Здійснювати контроль
за станом дотриманням
законодавства про працю
на
підприємствахборжниках
з
виплати
заробітної плати та за
станом
дотримання
розміру
мінімальної
заробітної плати та інших
норм і гарантій в оплаті
праці
1.17. Здійснювати постійний
контроль
за
дотриманням суб’єктами
господарювання
та
фізичними
особамипідприємцями
вимог
законодавства про працю в
частині
оформлення
трудових
відносин
та
легалізації оплати праці
1.18. Здійснювати контроль
за станом дотримання
вимог законодавства про
працю
інвалідів
і
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування в частині
призначення, нарахування
та
виплати
допомоги,
коменсацій,
надання
соціальних послуг та інших
видів
матеріального
забезпечення
з
метою
дотримання
прав
та
гарантій
застрахованих
осіб
1.19.
Активізувати
інформаційно-роз’яснювальну,
профконсультаційну
роботу та заходи щодо
професійної переорієнтації
працівників підприємств,
організацій та установ, в
яких
здійснюється
вивільнення або масове
звільнення працівників

Управління Держпраці
Полтавській області

у

Протягом
2018-2020
років

Управління Держпраці
Полтавській області

у

Протягом
2018-2020
років

Управління Держпраці
Полтавській області

у

Протягом
2018-2020
років

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

1.20. Забезпечити прове- Гадяцьке

об’єднане

Протягом

дення у засобах масової
інформації
роз’яснювальної
роботи,
спрямованої на легалізацію
заробітної
плати
та
зайнятості населення

управління
Пенсійного
2018-2020
фонду України Полтавської
років
області,Управління
держпраці у Полтавській
області,Гадяцька об’єднена
державна
податкова
інспекція ГУ в Полтавській
області,
Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного
центру зайнятості
1.21. Проводити широку Гадяцька
міськрайонна
Протягом
інформаційно-роз’яснюва- філія
Полтавського 2018-2020років
льну роботу з громадянами обласного центру зайнятості
щодо змін
чинного
законодавства в засобах
масової інформації та на
Інтернет-порталі обласного
центру зайнятості
1.22. Забезпечити системне Гадяцька міськрайонна
Протягом
проведення профорієнта- філія Полтавського
2018-2020
ційних заходів, спрямова- обласного центру зайнятості
років
них
на
прискорення
працевлаштування, посилення мотивації до праці,
навчання методам пошуку
роботи безробітних, за
реєстрованих у центрах
зайнятості
1.23. Підвищити рівень Гадяцька міськрайонна
Протягом
мобільності профорієнта- філія Полтавського
2018-2020
ційних послуг, використо- обласного центру зайнятості
років
вувати
сучасні
інформаційно-комунікаційні технології та засоби
зв’язку
у
процесі
профорієнтаційної роботи
в районі та ОТГ

2. Професійно-освітня підготовка кадрів та підвищення
конкурентоспроможності економічно активного населення
2.1. Здійснювати аналіз
ситуації на ринку праці
шляхом вивчення вимог
роботодавців до рівня
кваліфікації працівників,
видів виконуваних робіт та
визначення перспективних
напрямів
професійного
навчання безробітних
2.2. Забезпечити проведення
професійного
навчання
безробітних

Гадяцька міськрайонна
філія Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Гадяцька міськрайонна
філія Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Фонд
загальнообов’язкового
державного

безпосередньо
на
виробництві, зокрема з
робітничих професій за
індивідуальною
формою
навчання,
через
організацію навчання за
інтегрованими професіями,
впровадження
сучасних
технологій професійного
навчання
2.3. Здійснювати професійне навчання безробітних
з робітничих професій та
напрямів
підвищення
кваліфікації
з
метою
збереження
трудового
потенціалу,
сприяння
повній та продуктивній
зайнятості
громадян,
підвищення
якості
та
конкурентоспроможності
робочої сили
2.4. Забезпечити оперативне задоволення потреб
роботодавців
шляхом
професійного
навчання
безробітних під конкретні
замовлення, зокрема за
індивідуальними формами
та шляхом стажування і
впровадження
курсів
цільового призначення
2.5. Забезпечити
залучення учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів до
участі у профорієнтаційних
заходах:
- ярмарках професій;
- ярмарках (днях) кар’єри;
- презентаціях професій;
- презентацій роботодавця;
- презентаціях навчальних
закладів;
-профорієнтаційних
зустрічах
2.6. Проводити професійну
підготовку безробітних у
центрах
професійнотехнічної освіти державної
служби зайнятості та на
підприємствах,
в

соціального
страхування України
на випадок безробіття

Гадяцька міськрайонна
філія Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

Гадяцька міськрайонна
філія Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості
спільно з відділом освіти

Протягом
2018-2020
років

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

установах, організаціях за
направленням державної
служби зайнятості
2.7. Забезпечити професій- Гадяцька
міськрайонна
не навчання незайнятих філія
Полтавського
громадян за професіями та обласного центру зайнятості
спеціальностями, які дають
можливість
займатися
підприємницькою
діяльністю
2.8. Сприяти підвищенню
конкурентоспроможності
на ринку праці осіб
шляхом отримання ваучера
з
метою
проходження
перепідготовки,
спеціалізації, підвищення
кваліфікації
для
пріоритетних
видів
економічної діяльності
2.9. Забезпечувати професійне навчання визнаних
безробітними
осіб
з
інвалідністю з урахуванням
потреб
ринку
праці,
рекомендацій
МСЕК,
індивідуальних
програм
реабілітації
з
метою
підвищення
рівня
зайнятості
та
конкурентоспроможності
осіб
з
обмеженими
фізичними можливостями

Протягом
2018-2020
років

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

Протягом
2018-2020
років

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

Гадяцька
міськрайонна
Протягом
філія
Полтавського 2018-2020
обласного
центру років
зайнятості,
міжрайонна
медико-соціальної
експертна комісія

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття,
Фонд
соціального
захисту інвалідів

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення
регулювання трудової міграції
3.1. Забезпечувати виконання заходів Програми
державної
служби
зайнятості
щодо
професійної
орієнтації
2017-2020
3.2. Забезпечувати проведення
інформаційноконсультаційних
та
профорієнтаційних заходів
для учнів старших класів
загальноосвітніх
навчальних
закладів
з
метою
формування
мотивації до свідомого
вибору
професійної

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості
з
відділом освіти,
сільвиконкоми
Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості
,відділ освіти спільно з
професійно-технічними
навчальними закладами та
сільвиконкоми

Протягом
2018-2020
років

Протягом
2018-2020
років

діяльності
в
т.ч.
з
використанням
Програмно-апаратного
комплексу “Профорієнтаційний термінал”
3.3.
Проводити
індивідуальні
профконсультації
учням
загальноосвітніх
навчальних
закладів
з
урахуванням результатів
профдіагностичного
обстеження їх професійних
нахилів і здібностей щодо
вибору сфери професійної
діяльності,
конкретної
професії
(спеціальності)
відповідно до потреб ринку
праці
3.4. Забезпечувати проведення цільових ін формаційних семінарів з питань
запобігання
нелегальній
трудовій
міграції
та
торгівлі людьми. Протидія
неврегульованій трудовій
міграції
українських
фахівців,
проведення
заходів щодо зменшення
масового відтоку громадян
України на роботу за
кордон

Відділ освіти спільно з
професійно-технічними
навчальними
закладами,
сільвиконкоми

Протягом
2018-2020
років

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості,
сільвиконкоми

Протягом
2018-2020
років

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту
і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці
4.1. Забезпечувати виконання умов Договору про
спільну діяльність у сфері
сприяння
працевлаштуванню осіб з обмеженими
фізичними можливостями
між Департаментом праці
та соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Полтавським
обласним
центром
зайнятості,
Полтавським
обласним
відділенням
Фонду соціального захисту
інвалідів.
Встановити
адресний
соціальний супровід щодо
працевлаштування осіб з

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

інвалідністю
після
закінчення навчання, які
здобули освіту за рахунок
коштів Фонду соціального
захисту інвалідів
4.2. Сприяти працевлаштуванню на перше робоче
місце
за
отриманою
професією (спеціальністю)
безробітної молоді та осіб з
інвалідністю, осіб інших
соціально вразливих верств
населення
шляхом
компенсації роботодавцям
фактичних витрат у розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування
4.3. Забезпечити надання
на
належному
рівні
профорієнтаційних послуг
випускникам
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
які
не
працевлаштовані та не
навчаються,
з
метою
усвідомленого
вибору
актуальних на ринку праці
професій,
а
також
подальшого навчання та
працевлаштування
4.4. Забезпечувати надання
соціальних
послуг
з
професійної
орієнтації
особам з інвалідністю, які
звернулися за сприянням у
працевлаштуванні
до
центрів зайнятості області
4.5. Сприяти соціальній і
трудовій адаптації осіб з
інвалідністю, підвищення
стандартів
адресного
обслуговування, в тому
числі шляхом ефективної
апробації та подальшого
впровадження
проектів
Моделі працевлаштування
та забезпечення зайнятості
осіб з інвалідністю України
та Методології надання
центрами
зайнятості

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості,
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
міжрайонна
медикосоціальної
експертна
комісія

Протягом
2018-2020
років

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття,
Фонд
соціального
захисту інвалідів

соціальних послуг людей з
інвалідністю
4.6. Забезпечувати проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи з
питань реалізації права
осіб з інвалідністю на
трудову
зайнятість,
соціальної захищеності та
реалізацію інформаційноорганізацій-них заходів з
залученням роботодавців
та осіб з інвалідністю
(засідання круглих столів,
ярмарки вакансій)
4.7. Забезпечувати надання
профорієнтаційних послуг
особам віком старше 50
років з метою формування
в
них
конструктивної
стратегії поведінки на
ринку праці, сприяння
підвищенню соціальної та
професійної мобільності,
мотивації до легальної
зайнятості в Україні

Громадська
раонна
організація
інвалідів,
Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості.
сільвиконкоми

Протягом
2018-2020
років

Гадяцька
міськрайонна
філія
Полтавського
обласного центру зайнятості

Протягом
2018-2020
років

Додаток 2
до Програми
(4 розділ)
Таблиця 1. Створення нових робочих місць
Найменування
показника

2016
звіт

2017
очікуване

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

79

206

138

142

143

1.1 юридичними особами (на
підприємствах, в установах і
організаціях незалежно від форм
власності
та
організаційноправових форм господарювання),
осіб

41

59

46

50

56

у % до загальної кількості
працевлаштованих на нові робочі
місця

51,9

28,6

33,3

35,2

39,2

1.2
фізичними
особамипідприємцями
та
іншими
фізичними особами – платниками
податку з доходів фізичних осіб
(включаючи робочі місця для
найманих працівників), осіб

38

147

92

92

87

у % до загальної кількості
працевлаштованих на нові робочі
місця

48,1

71,4

66,7

64,8

60,8

2. Створено нових робочих місць
за видами економічної діяльності,
осіб в тому числі:

79

206

138

142

143

11

4

50

20

35

16

6

12

10

2

6

11

1. Створено нових
місць, осіб – усього

робочих

з них:

сільське господарство
будівництво
транспорт

6
14

торгівля

34

49

52

63

44

-

45

-

-

-

виробництво верхнього одягу

Найменування
показника

2016
звіт
12

2017
очікуване
-

2018
прогноз
-

2019
прогноз
-

2020
прогноз
3

охоронна діяльність

-

-

28

10

15

інше

2

92

-

31

25

15

29

84

86

56

-

4

4

2

8

15

25

80

82

48

1

14

15

15

15

розваги

3. Створено нових робочих місць
за рахунок впровадження:
- цільових програм, осіб;
- інвестиційних
та
інфраструктурних проектів, осіб.
4. Чисельність працівників, за
яких
роботодавцю
надається
компенсація фактичних витрат по
сплаті
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування, осіб

Таблиця 2. Надання соціальних послуг Гадяцькою міськрайонною філією
Полтавського обласного центру зайнятості
(тис. осіб)

Найменування
показника
1. Чисельність осіб, що перебувають
на обліку та отримують послуги
протягом періоду

2016
звіт
2356

2380

2375

2350

2350

2. Чисельність осіб, які мають статус
безробітного

2230

2238

2235

2210

2210

3. Чисельність працевлаштованих
осіб з числа тих, що перебувають на
обліку

1040

961

960

940

940

4. Чисельність працевлаштованих
осіб
з
числа
зареєстрованих
безробітних

627

588

580

560

560

5.
Чисельність
зареєстрованих
безробітних, які проходять професійну
підготовку,
перепідготовку
та
підвищення кваліфікації

293

235

230

200

200

6. Чисельність осіб, залучених до
участі у громадських та інших роботах
тимчасового характеру

843

847

847

830

830

843

842

835

810

810

4

4

5

5

5

2

0

1

1

1

з них зареєстрованих безробітних
7. Чисельність осіб, яким надано
послуги
з
питань
організації
підприємницької діяльності та ведення
власної справи
з них організували власну справу

2017
звіт

2018
2019
2020
прогноз прогноз прогноз

Таблиця 3. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю
(осіб)
2019
2020
прогноз прогноз

2016
звіт

2017
очікува
не

2018
прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на
підприємствах
установах
та
організаціях,
згідно із
звітами,
поданими
до
відділень
Фонду
соціального захисту інвалідів

407

412

427

431

442

2. Кількість створених робочих місць
за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів

-

-

-

-

-

3. Чисельність осіб з інвалідністю,
які отримуватимуть послуги служби
зайнятості

100

107

105

100

100

4. Чисельність осіб з інвалідністю ,
працевлаштованих за направленням
служби зайнятості

18

17

15

15

15

16

17

15

10

10

-

-

-

-

-

15

29

25

20

20

4

5

5

5

5

соціального

-

-

-

-

-

6.2.
коштів
Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування України на
випадок безробіття

4

5

5

5

5

Найменування
показника

4.1. з них зареєстровані безробітні
4.1.1 у тому числі отримувачі
одноразово виплаченої допомоги по
безробіттю
для
організації
підприємницької діяльності
5. Чисельність осіб з інвалідністю ,
залучених до участі у громадських
роботах та інших роботах тимчасового
характеру
6. Чисельність осіб з інвалідністю ,
які проходили професійне навчання –
усього
зокрема за рахунок:
6.1. коштів Фонду
захисту інвалідів

