УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «25» жовтня 2016 року

№ 552

Про
погодження
проекту
рішення
Кіровоградської міської ради «Про
внесення змін до рішення Кіровоградської
міської ради від 03 червня 2014 року
№ 3145 «Про затвердження Програми
зайнятості населення м. Кіровограда на
період до 2017 року»
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. “б” ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17, 18 Закону
України «Про зайнятість населення», враховуючи листи Кіровоградського
міськрайонного центру зайнятості від 12 вересня 2016 року № 06-33/3091/05 та
від 14 вересня 2016 року № 06-33/3106/05, виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145
«Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до
2017 року», що додається.
2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова

Пузакова 24 06 24

А.Райкович

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«25» жовтня 2016
№ 552
Проект
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “___” _____________ 2016 року

№ ______

Про
внесення
змін
до
рішення
Кіровоградської міської ради від 03 червня
2014 року № 3145 «Про затвердження
Програми
зайнятості
населення
м. Кіровограда на період до 2017 року»
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтями 17, 18 Закону України «Про зайнятість населення»,
враховуючи листи Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості
від 12 вересня 2016 року № 06-33/3091/05 та від 14 вересня 2016 року
№ 06-33/3106/05, Кіровоградська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 03 червня
2014 року № 3145 «Про затвердження Програми зайнятості населення
м. Кіровограда на період до 2017 року», а саме:
1) підпункт 7 пункту 1. Розширення сфери застосування праці та
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць
розділу ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості
населення до 2017 року Програми зайнятості населення м. Кіровограда на
період до 2017 року викласти у редакції згідно з додатком;
2) підпункт 2 пункту 2. Підвищення професійного рівня та
конкурентоспроможності економічно активного населення розділу ІІІ. Напрями
та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року
Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року викласти
у редакції згідно з додатком;
3) доповнити розділ ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у
сфері зайнятості населення до 2017 року Програми зайнятості населення
м. Кіровограда на період до 2017 року пунктами 5. Сприяння зайнятості
внутрішньо переміщених осіб та 6. Сприяння зайнятості демобілізованих
учасників антитерористичної операції згідно з додатком;

2

4) слова «м. Кіровоград» по тексту рішення замінити на
«м. Кропивницький».
2. Взяти до відома інформацію про підсумки виконання Програми
зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року за січень-серпень
2016 року, що додається.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Грабенка О.В. та Дзюбу Н.Є.

Міський голова

Пузакова 24 06 24

А.Райкович

Додаток
до рішення Кіровоградської міської ради
«____» _____________ 2016 року
№ _____

Зміни до розділу ІІІ. Напрями та заходи
щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року
№
п/
п

Найменування
заходу

Виконавці

Термін
виконання

1

2
3
4
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості
роботодавців у створенні нових робочих місць
Вжиття комплексу організаційних заходів щодо
7
організації та проведення оплачуваних громадських
робіт.
Передбачення у міському бюджеті коштів на Кіровоградська Протягом
міська рада, 2014-2017
фінансування громадських робіт:
КМРЦЗ
у 2014 році – 100,0 тис. грн;
років
у 2015 році – 160,0 тис. грн;
у 2016 році – 160,0 тис. грн;
у 2017 році – 180,0 тис. грн
2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно
активного населення
Забезпечення
вручення
ваучерів особам у
2
відповідності до Порядку видачі ваучерів для
підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку
КМРЦЗ
Постійно
праці,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207
5. Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб
1

2

3

Забезпечення надання соціальних послуг
внутрішньо переміщеним особам, які звертаються до
КМРЦЗ
центру зайнятості, незалежно від місця їх реєстрації
та проживання
Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених
осіб шляхом надання компенсацій роботодавцям та
КМРЦЗ
безробітним, передбачених ст. 241 Закону України
“Про зайнятість населення”
Залучення зареєстрованих безробітних з числа Кіровоградська
міська рада,
внутрішньо переміщених осіб до громадських робіт
КМРЦЗ
та інших робіт тимчасового характеру

Постійно

Постійно

Постійно

2

1
4

2
Забезпечення
професійного
навчання,
перенавчання
та
підвищення
кваліфікації
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб
з метою підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці та врахування потреб роботодавців та
на замовлення роботодавців

3

4

КМРЦЗ

Постійно

6. Сприяння зайнятості демобілізованих учасників антитерористичної операції
1
2

3

4

5

6

Сприяння працевлаштуванню демобілізованих
учасників АТО
Сприяння та забезпечення першочергового
працевлаштування учасників бойових дій, які
захищали
незалежність,
суверенітет
та
територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні
її
проведення,
перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення
Стимулювання роботодавців до створення
нових робочих місць для працевлаштування
зареєстрованих
безробітних
з
числа
демобілізованих учасників АТО з подальшою
компенсацією фактичних витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування
Залучення зареєстрованих безробітних з числа
демобілізованих учасників АТО до громадських
робіт та інших робіт тимчасового характеру для
Забезпечення
надання
профорієнтаційних
послуг для зареєстрованих безробітних з числа
демобілізованих учасників АТО
Забезпечення
професійного
навчання,
перенавчання та підвищення кваліфікації для
зареєстрованих
безробітних
з
числа
демобілізованих учасників АТО з метою
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку
праці та врахування потреб роботодавців та на
замовлення роботодавців

Начальник управління економіки

КМРЦЗ

Постійно

Кіровоградська
міська рада,
КМРЦЗ

Постійно

КМРЦЗ

Постійно

КМРЦЗ

Постійно

КМРЦЗ

Постійно

КМРЦЗ

Постійно

О.Осауленко

Інформація про підсумки виконання
Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року
за січень-серпень 2016 року
Загальна пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці на
01.09.2016 становила 5,5 тис. осіб, що на 1453 особи або 20,9 %, більше ніж у
відповідному періоді 2015 року. Із загальної чисельності незайнятих громадян
64,0 % - жінки, 46,5 % - молодь у віці до 35 років, кожен третій належав до
категорії осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.
Статус безробітного станом на 01.09.2016 мали 1698 мешканців міста, в
тому числі 57 осіб з числа внутрішньо переміщених, та 396 – з числа учасників
АТО. Допомогу по безробіттю отримували 1635 чол. Середній розмір допомоги
становив близько 1987,0 грн.
Професійно-кваліфікаційний склад безробітних, що перебували на обліку
з початку 2016 року, наступний:
особи, що займали посади службовців – 54,6 %;
особи, що займали робітничі місця складають – 37,1%;
особи без професії – 8,23 %.
В базі даних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості на
01.09.2016 було 812 вакансій кропивницьких підприємств, що майже вдвічі
більше ніж у тому ж періоді попереднього року.
На одне робоче місце претендувало 2 безробітних.
Активними заходами сприяння зайнятості населення за січень-серпень
2016 року було охоплено 3150 осіб. Відповідно рівень охоплення заходами
активної політики зайнятості становить 57,3 %.
Протягом зазначеного періоду за сприяння служби зайнятості роботу
отримали 1,7 тис. осіб, із них 1,3 тис. осіб із тих, що мали статус безробітних,
9 внутрішньо перемішених осіб та 49 учасників АТО.
За даними Кіровоградського об‘єднаного управління ПФУ та
Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області протягом 7 місяців
2016 року на новостворені робочі місця було працевлаштовано 1995 осіб, що на
282 менше ніж у відповідному періоді 2015 року.
Із загальної кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця:
69,5 %, або 1386 осіб працевлаштовані на роботу у юридичних осіб;
609 осіб, або 30,5 % - як наймані працівники у фізичних осіб підприємців.
Найбільша частина працевлаштованих 65,6% припала на галузь оптової
та роздрібної торгівлі, 11,0 % - в галузі транспорту, складського господарства,
поштової та кур'єрської діяльності, 10,2 % - в промисловості, 2,9 % - у
будівництві, по 2,4 % - у сфері професійної, наукової та технічної діяльності, а
також в тимчасового розміщування й організації, тощо.
Лідерами по працевлаштуванню кіровоградців на новостворені робочі
місця серед юридичних осіб були:
Назва
ТОВ "ХРОМІЯ"
ТОВ "ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС"

Вид діяльності
Роздрібна торгівля пальним
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих

К-сть працевлаштованих, чол.

343
117

2

магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими
виробами
ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
"ЛЕЗО""
ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС"
ТОВ "КАРЛ ПЛЮС"

Виробництво інструментів
Будівництво житлових і нежитлових
будівель
Роздрібна торгівля пальним

32
16
15

А серед фізичних осіб-підприємців:
ПІБ
ЯРОСЛАВСЬКИЙ АНДРІЙ
БОРИСОВИЧ
САЛАМАНДИК ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА

Вид діяльності

К-сть працевлаштованих, чол.

Діяльність посередників у торгівлі товарами
широкого асортименту
Технічне обслуговування та ремонт
автотранспортних засобів

З метою офіційного працевлаштування кропивничан та підвищення рівня
їх зарплат виконавчим комітетом міської ради спільно з районними у місті
радами та територіальними органами виконавчої влади проводилась робота у
напрямку легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Протягом січня-серпня 2016 року міською робочою групою з питань легалізації
виплати зарплати і зайнятості населення проведено 7 засідань, на які було
запрошено 176 керівників підприємств – порушників трудового законодавства.
Районними у місті робочими групами організовані 17 засідань, розглянуто
172 питання та спільно з представниками контролюючих органів виконавчої
влади проведені обстеження 379 суб‘єктів господарювання.
За результатами спільних дій у січні-серпні 2016 року легалізовані
50 робочих місць. На 376 підприємствах міста проведено роботу по
підвищенню зарплати працівникам. За результатами працівникам донараховано
625,6 тис. грн фонду оплати праці.
Рівень середньомісячної зарплати штатних працівників по місту
Кропивницькому за результатами І півріччя 2016 року склав 3792 грн, тобто
відбулось зростання на 25,6 %, або 772,0 грн по відношенню до відповідного
періоду попереднього року. Зарплата кропивничанина вища за показник по
Кіровоградській області на 132,0 грн, що складає 3,6 %, але менша за показник
по Україні на 1046,0 грн, або на 21,6 %.
З метою підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили
організовувалася професійна підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації безробітних з урахуванням потреб роботодавців та інтересів
шукачів роботи. Таким чином, протягом 8 місяців 2016 року проходили
професійне навчання 648 осіб, що складає 38,1 % від громадян, що мали статус
безробітних, серед них були 7 осіб зі статусом внутрішньо переміщених та
12 учасників АТО. Безробітні набували професії підприємця-початківця,
адміністратора, перукаря, манікюрника та ін.
56 безробітним особам надано одноразову допомогу на відкриття
підприємницької діяльності, що на 65,4 % менше у порівнянні з січнем-серпнем
2015 року.

34
10

3

Також у звітному періоді для підтримки конкурентоспроможності осіб на
ринку праці 28 особам був вручений ваучер для здобуття освіти.
Для підвищення зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на нові
робочі місця, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності
Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості впродовж 8 місяців
2016 року працевлаштовані 42 безробітних шляхом надання компенсації
фактичних витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 17 осіб більше ніж
у січні-серпні 2015 року. Цією послугою скористалися 3 роботодавці, серед
яких ТОВ ШВ «Мрія Є», ФОП Кожухар Олександр Володимирович,
ФОП Саламандик Олена Володимирівна. Саме вони працевлаштовували
молодь на перше робоче місце.
6 суб‘єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП Бевз Володимир
Анатолійович, ФОП Димура Микола Миколайович, ТОВ «ПСВ ГРУП»,
ПП «Власні вікна», ТОВ «Рубан Транс», ТОВ ШВ «Мрія Є» отримали
компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових
трудових договорів 8 зареєстрованих
безробітних з числа внутрішньо
переміщених осіб.
Проводилася і широкомасштабна профорієнтаційна робота серед
населення, мета якої – профілактика безробіття, сприяння підвищенню якості
робочої сили, надання допомоги у виборі чи зміні професії.
Профорієнтаційними послугами було охоплено майже 10 тис. громадян.
Відповідно до заходів Програми зайнятості населення м. Кропивницького
на 2017 рік для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної
підтримки безробітних управлінням економіки спільно з центром зайнятості
проводилась робота по організації громадських робіт. У січні-серпні 2016 року
до громадських робіт та робіт тимчасового характеру залучено 763 безробітних
осіб. Долучались до виконання таких робіт і внутрішньо переміщені особи
(3 чол.) та учасники АТО (4 чол.). За рахунок міського бюджету(94,0 тис. грн)
працювали на громадських роботах 353 безробітних. Безробітні працювали на
КП “Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунально-побутового
обслуговування”, КП «Кіровоград-благоустрій» Кіровоградської міської ради»,
КП «ЖЕО № 1», КП «ЖЕО № 2» в управліннях соціального захисту населення
виконавчих комітетів районних у місті рад, а також в Кіровоградському
обласному відділенні Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та були задіяні в суспільно корисних
роботах в інтересах територіальної громади, а саме: виконували роботи по
благоустрою території міста і кладовищ, брали участь у оформленні документів
на отримання житлових субсидій мешканцями міста, а також здійснювали
догляд та надавали допомогу соціально незахищеним верствам населення та
особам, які потрапили в складні життєві обставини, що обумовлені їх медичним
діагнозом чи соціальним статусом, тощо.
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Протягом 8 місяців 2016 року управлінням економіки здійснено
118 реєстраційних дій по реєстрації колективних договорів суб‘єктів
господарювання м. Кропивницького, змін чи доповнень до них.
Оновлено склад Координаційного комітету сприяння зайнятості
населення м. Кропивницького, який утворений на громадських засадах з
однакової кількості представників професійних спілок та їх об’єднань, органів
влади, роботодавців та їх об’єднань. Проведено засідання, на якому розглянута
ситуація на ринку праці міста за результатами І кварталу 2016 року, її основні
тенденції та проблематика, а також стан виконання окремих показників
Програми зайнятості населення м. Кропивницького на період до 2017 року та
обговорено запропоновані зміни до діючої Програми зайнятості.

Начальник управління економіки

О.Осауленко

