
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про виконання Програми зайнятості 

населення міста Бровари на 20 І О - 2011 роки, 
затверюкеної рішенням Броварської міської ради 

від 29.12.09 N21364-77-05 та затвердження Програми 
зайнятості населення міста Бровари на 2012 - 2014 роки 

Заслухавши звіт начальника управління праці та соціального захиLІУ 

населення Броварської міської ради про виконання Програми зайнятості 

населення міста Бровари на 20 І О - 2011 роки, затвердженоі· рішенням 

Броварської міської ради від 29.12.09 N21364-77-05 та розглянувши проект 

Програми зайнятості населення міста Бровари на 2012 - 2014 роки, з метою 

забезне<Іення реанізації у місті напрямків державної політики зайнятості, 

відповідно до статті 14 Закону України ,,Про зайнятість населення" та 

керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні ", враховуючи рекомендації послиної комtСІІ з 

питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та довкілля, міська 

рада 

ВИРІШИJІА: 

1. Звіт начаJІьника у11равління праці та соцішІьнш·о захисту населення 

Броварської міської ради про виконання Про1рами зайнятості міста Бровари 

на 20 1 О - 2011 роки взяти до відома (додаток N2l ). 
2. Затвердити Програму зайнятості міста Бровари на 2012 - 2014 роки 

(;юдаток N22). 
З. Рішення Броварської міської ради від 29.12.09 N21364-77 -05 «І Іро 

виконання Програми зайнятості населення міста Бровари на 2008-2009 роки, 
затіlсрдженої рішенням Броварської міської ради від 27.12.07 N2569-31-05 та 

затвердження Програми зайнятості населення міста Бровари на 2010-20 І І 

роки» зняти з контролю у зв'язку з його виконанням. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

шпань соціального захисту населення, охорони здоров'я та довкілля. 

Міський голова 

м. Бровари 
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створення умов для надійного соціального захисту незайнятого 

населення; 

збалансування обсягів піl\готовки кадрів їх освітнr,оІ·о нотснціалу і 

попиту в робочій силі на ринку праці; 

підвищення стимулюючої ролі оплати праці. 

Соціально- скономічнніі розвиток 

'r Основними особливостями і пріоритетами розвитку МІста у 201 О -

2011 роках є створення умов для поступового перетворення господарського 

комплексу у високоефективну систему, спрямовану на забезпечення 

стабільного зростання обсягів виробництва, створення сприятJІивого ринкового 

середовища та стимулювання інвестиційно- інноваційних перетворень. 

Зав;(яки полівшення інвестищиного клімату, подальшого розвитку 

малого і середньо1·о бізнесу, посилення контршво за дотриманням вимог 

стосовно виплати заробітної плати та інших сфер діяльності, ноказники 

соціаJІьно-скономічного та культурного розвитку міста Бровари 'За 201 О рік та 9 

місяців 201 J року мали позитивні тенденції зростання та спостеріІ·ались в усіх 

галузях економіки. Оперативні дані промислових нідприємств міста про їх 

д1яльmсть свідчать, що підприємства поступово нарощують обсяІ·и 

виробництва та поліпшують показники своєї діяльності. 

Крім того, виконувались положення Конституції та Закони України, 

забезІІечувалась реалізація заходів, визначених актами та лорученнями 

Презинента України, Кабінету Міністрів України, рознорялжень голови 

обласної державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень. 

lивестииійиа діштьиість Онним з пріоритетних напрямків діяльності 

міста с створення сприятливого інвестиційного клімату, який сприяє приходу 

іноземних інвесторів у місто Бровари. 

Вnродовж 20 І О року та 9 місяців 201 J року у місті Бровари завершено 

реалізацію І Об інвестиційних проектів, в тому чисJІі: 16 - у сфері торгівJІі та 

побутового обслуговування населення, 8 - у ІІромисновості, 4 - у сфері 

логістики і трансnорту, 2 - у соціальній сфері, l -у комунальній сфері та 75 - у 

житловому будівництві (в т.ч. 72 індивідуальні будинки), при цьому створено 
І 074 робочих місць. 

Впродовж 2010 року та 9 місяців 2011 року інвестиції в осІІОвний каІІітаJІ 
склали 486,795 мшІ.грн .. 

Станом на О 1.10.20 І! року у місті зареєстровано 128 ІІілnриємств 3 

іноземними засновниками. За статистичними даними у І nівріччі 2011 року 

обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився на 6,3% і склав 174,318 
млн.дол.США. 

- Підпрuє.JІшuцmво Активно розвивається мале пІДприємництво, яке 

істотно впливає на структурну nерсбудову в економіці. ЙоІ'О діяльність 
спрямована на насичення споживчого ринку товарами та ІюслуІ·амІІ, створення 

умов для розвитку конкуренції, в11ровадження інновацій, наІІОВІІення місцевих 

бюджетів коштами, зменшення рівня безробіття. 

Станом на 01.07.2011 року на податковому обліку знаходиться 3592 
юридичні особи та 8855 фізичних осіб суб'єктів господарської діяльності, 
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зайнятості на 2011 рік; до участі у громадських роботах у 201 О році залучено 
3 84 особи (178,6% від запланованого па 20 І О рік) та 307 осіб ( І42,8% від 

запланованого на 201І рік); на ноІюстворепі робочі міщя за рахунок надання 

дотацій роботодавr(ЯМ працевланrтовано ·Ja 20І О рік І2 осіб (150,0% від річного 
завдання на 20ІО рік) та 28 осіб uротягом 201 І року (350,0% від рі'Іного 

завдання па 201 1 рік). 
За 201 О рік ол:нора:юва винлата доuомоги по безробіттю для організанії 

піл:приємницької діяльності була надана 12 особам, ІJрснягом 201 1 року - 1 7. 
Броварським міськрайцентром зайнятості на професійну підготоrJку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації направлено 250 осіб ( 14 7 ,О % від 

запланованого на 2010 рік), за січень-вересень 2011 року на професійне 

навчання направлено І89 осіб. Нсього з початку року проходило навчання 2І8 

мешканців міста (128,2% від прогнозу на 2011 рік). 
З метою нrпначення подальшого професійного навчання та подшrьшоr·о ·іх 

працевлаштування, з урахуванням потреб регіонального ринку праці, щотижня 

;тя безробітних громадян проводяться семінари з техніки пошуку роботи. 

Для виявлення можливостей та сприяння розвитку зайнятості та 

самозайнятості в інформаційному секторі центру зайнятості для маіібутн іх 

підприємців міститься інформація щодо можливих напрямків підприємницr,кої 

діяльності. Крім того в центрі зайнятості обладнаний профінформаційний 

куточок для майбутніх rrіл:приємців з повним інформаrLійним наповненням. 

Працівниками ві;Lл:ілу активної підтримки безробітних широко і в повному 

обсязі валаються профорієнтаційні послуги. 

Для молоді, яка не має професії, проводяться також наступні захол:и: 

співбесіда та тестування на визначення зл:ібностей, нахилів, професійної 

придатності; надаються для вивчення ІJапки з описом нрофесій, відеокасети з 

відеофільмами про актуальні професії, інформація щодо учбових закладів, 
тематичні паrrки з пора;щми з нриводу нрофссійпого самовизначення, воради 
щодо вступних іспитів. 

Начальник управління А.!. Петренко 
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І.Паспорт Програми зайнятості населення 

м. Бровари на 2012- 2014 роки 

Програма зайнятості населення міста Бровари на 2012 - 2014 роки розроблена 

відповідно до Законів України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття ", паказу Міністерства 

соціальної політики України від 05.10.2011 N2З8З "Про розроблення та узгодження 

проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012 - 20 ІЗ 
роки», розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 25. J 0.20 J 1 N2 J J 7J 
«Про обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту нрш-рами зайнятості 

населення Київської області на 2012-2013 роки» та з врахуванням листа Міністерства 

соціальної політики України від 25.11.2011 N2827/15-11/021 щодо ніщ-отовки проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження основних напрямів 

реалізації державної політики зайнятості на 2012-2014 роки» та узгодження його 

положень з положеннями проекту Державної прш-рами економічно1·о і соціального 

розвитку України на 2012 рік та основних напрямків розвитку на 20 12 - 2014 роки. 

Мета програми: здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезнечення 

продуктивної зайнятості населення, зниження соціальної напруги на фіксованому 

ринку праці, підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку 

нраці, запобігання масовому безробіттю внаслідок крюових явищ та структурних змін 

в економіці, забезпечення соціального захисту неконкурентоснроможних верс·1 J 

населення. 

Пріоритети Програми: Пріоритетними напрямами зайнятості населення м. 

Бровари визначені: 

• сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення, 

збереження і створення робочих місць; 

• розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення; 

• сприяння зайнятості громадян, які нотребують соціального захисту; 

• надшшя соціальних послуг безробітним та нрофілактика настання безробіття; 

• регулювання соціально-трудових відносин, використання робочої сили. 

Основними завданнями Програми є: 

• підвищення ефективності державної політики :зайнятості населення, враховуючи 

пріоритетність; 

• створення нових високотехнологічних і модернізація існуючих робочих місць; 

• створення сприятливих умов для започаткування та ефективного розвитку 

малого та середнього бізнесу та самозайнятості населення; 

• легалізація трудових відносин у малому бізнесі; 

• сприяння професійній підготовці та трудовій зайнятості осіб, які потребують І 

додатково1·о соціального захисту, в т.ч. з обмеженими фізичними можливостями. : 
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Основні приншши Програми: 

• принциn об'єктивності (Програма розробляється на основі інформації органів 

державної статистики, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування); 

• принциn Іласності (достуnність для громадськості); 

• nринциn рівності (дотримання прав та врахування інтересів ор1·анш 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб'єктів ІІідприємницької 

діяльності, профсnілкових організацій, громадян); 

Терміни реалізації Програми: 2012-2014 роки. 

Обсяг фінансування: цільового фінансування Програми зайнятості населення 

м. Бровари на 2012-2014 роки з місцевого бюджету не nередбачено. Фінансування 

nрограми здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування Укра"Іни на випадок безробіпя у порядку, визначеному 

Законом Укра"Іни «Про загаJІЬІюобов'язкове державне соціаш,не страхування на 

виnадок безробітгя», власних коштів nідприємств, установ та організацій, коштів 

інвесторів, Фонду України соціального захисту інвалідів та інших джерел, не 

заборонених чинвим законодавством. 

О•Іін:увані рсзуJІІ,тати: 

• ІІіднищення рівня зайнятості населення; 

• збільшення за рахунок усіх джерел фінансування нових робочих місць; 

• nідвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку ІІраці шляхом 

направлення на професійне навчання; 

• збільшення рівня охоnлення незайнятих громадян ІІрофорієнтаційними 

послугами. 

11. Основні тенденції соціально-економічного розвнтн:у міста та 

розвитку ринку праці 

Основні прогнозні показники та nерспективи економічного і соціального розвитку 

міста на 20 І 2 - 20 І 4 роки визначені з урахуванням оцінки реального стану економіки 
міста за nідсумками 2010 року та тепдею(ій, що складаються протягом 201 І року. 

За nрогнозами, у 2012 - 2014 роках nродовжиться стабілізація економічно·! 

ситуації в місті, зростатимуть темnи росту, як абсолютних, так і вІдносних 

економічних показників. 

У 2012 році nередбачається, що основне коло підnриємств залишиться на рівні 

201 І року. Обсяг реалізовано·! продукпії у 2012 році зросте на 3% і складе 820,0 
млн. грн .. 

Прогнозується, що за рахунок реалізацІІ інвестицшних nроектів капітальні 

інвестиції у 2012 році складуть блиЗІ>ко 700 млн.грн., при І(ьому буде створено 1983 
робочих місць. 



Погашення або зведення до мінімуму заборгованості із випнати заробітної пнати 

ІІрацівникам, підвищення посадових окладів сприятиме зростанню середньомісячної 

заробітної плати, яка досягне 2700- 2900грн .. 
Основним пріоритешим напрямом розвитку підприємництва у 2012 році 

залишиться, як і в по11ередні роки, забезпечення сприятливого клімату для здійснення 

тсподарської діяльності у місті, удосконалення рівня віJІносин с11івпраці 

підприємств і влади з метою забезпеLJсння його потужного ршвитку. 

Передбачається, що в місті збільшиться кількість діючих малих підприємств, 

число яких досягне 1360 одиниць, внаслідок чого поступово стабіJІізуються Іюкюники 
соціально- економічного розвитку. 

Програмою зайнятості на 2012 - 2014 роки за рахунок усіх !!Жер ел фінансування 
передбачається створити у 2012 році - 1983 робочих місць, а у 2014 - 2000. Очікується 
створення переважної частини новостворених робочих місць на малих та колективних 

підприємствах міста у сфері промисловості, лоІ·істики, тор1івлі і транспор•ног J 

обслуговування за рахунок приватного капіталу. 

Згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття" одним із видів соціальних послуг є пошук 

підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання 

роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування 

безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для 

безробітних. Планується працевлаштувати за дономогою служби зайнятості 2012 
році- 905 осіб, 2013 році- 920 осіб, 2014 році· 930 осіб. 

З метою здійснення активної політики зайнятості, ро:зширення ділової 

активності незайнятого населення, підвищення йо1·о конкурентоспроможності на 

ринку праці передбачається в 2012 - 2014 роках залучити до участі у грамалських 
роботах 1140 осіб, які вроживають в м. Бровари та здійснити профпідготовку, 

перснідготовку та підвищення кваліфікш(Їі 725 особам. 

ІІІ. Основні показники соціально- економі•шого розвитку міста 

--~~~-- ~ --~- ~--~~-~--- ·~~-

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Найменуванш1 
(звітні дані) 

--~- ---- ~~~ 

ПОЮНІІІШа нер ше 
нер ше у 

пів рі чч 
у цілому півріч цілому 

(нрогноз (прогноз (нроrноз 
за рік ЧІІ ·щ рЇІ>: 

ІІ 
(звітні (очікува 

ні )\ШІі) ні дані) ні дані) 

дані) ні дані) 

!.Інвестиції в основний 
5775.8 

капітал на одну особу, 973,76 З І 62,76 1931,7 7143,9 5991,6 5964,9 
грн. 

- f-------

2. Індекси ІІІвестицій в 
ОСІІОВНИЙ капітал, у% ДО І24 46 !98 226 84 99,6 96,8 

попереднього l!еріоду 
-~. ·-----~~ 



б d-- -Г-~-d 
1806,4 1983,47 2010,3 2026,74 2055,5 

м.р.(відповідного) 

1572,18 

-------------------------------~----

1708,46 
3. Прямі іноземні 

інвестиції на олну особу, 

ДОЛ .. США 
~--

4. Кількість малих 

пілприємств на 1 О тис. 

осіб наявного населення, 

ОДИНИЦЬ 128* 

ная~~:~~~ел~;~~;;ення (у 95,5 -96 0-т~ -- 96,8 -:,(-)-~-- - 97,3 

~:~е~:~~м~за період), . ---~~ j_ ,) ____ -·---
*- за даними головного управління статистики у Київській області 

IV. Основні показшши rншку прані 

___ Н_а_І_ІМ_е_н_уn_•_Н_ІІ_ІЯ ______ ~-----l 2012 рі1.: 
ПОІ(а·шика 2010 рік 2011 рік (прогно·ші 

('шітні дані) --- ----------+----д_а_н_і_) __ 

1. Чисельність 
зайнятого населення 

віком 15 - 70 років (у 
середньому ·ш період), 

52 54 со 
.JJ 

2014 рік 
(прогнозні 

дані) 

54 

2014 
рік 

(прогно 

зні дані) 

55 

тис. осіб- усь~ 
·---~ ---- ---------- -- ---

1 

2. Рівень зайнятості, у 
% до чисельності 
населення: 

віком _15 - 70 років~-

66,2 59,0 бЩІ І 60.5 61 ll 

___ )~ 

ІІаііменування 

ПОІ(іВІІІІІ(а 

V. Показники професійної нідготовюt 
та впн:орпстання робочої сили 

2010 рік 
(звітні дані) 

нер ше 

nівріч•1 

я 

у 

цілому 

за рі•• 

---~--- ----,.----------,.------- -,.---------, 

2011 рік 2012 
рік 

2()13 

рік 

2014 
рік 

перше,~- ----у----- -- ---~ 
півріччя цілому ( ____ І 

. . nroJJІ()'J (прОГ/103 (ІІрогноз І 
(звІТІІІ за рік ІІі даІІі) ні даІІі) ні дані) 
данІ) (()чікува 

. ----~ ·~ ~ ----'-----· -"- ------~ 



7 

1. Кількість навчальних 
закладів, одиниць- х 7 х 7 7 7 7 

е-Х-~--.- -------
у ТОМУ ЧИСJІl: 

- ВИЩИХ наВЧШІЬНІІХ 

закладін 
х 3 х 

Ш- \V рівнів 
.) 

акредитації 
---

- вищих навчальних 
закладів І- 11 рівнів х з х 3 3 3 з 

акІ"ешпації 

- професійно-

ТСХІІіЧНИХ ІШВЧШІЬНИХ х І х І 

·шкладів 
---------- --------

2. Кількість 
ВИНУСКНИКіВ НЗВЧШІЬНИХ 

х 1106 х 1058 
закладів, тис. осіб 

946 910 

-усього -- -----f--
тому числі: 

- випускників вищих 
навчальних закладів ІІІ- х 701 х 629 5Х2 

lV tJівнів акредитщії 
- випускників вищих 

навчальних заюшдів І - х 201 х 193 132 
~івнів акре~итації 

- випускникІв 
професійно-тсхІІічних х 204 х 236 262 
навчальних заюшдіu f----- ----f- ----і---- ----------

3. Середньооблікоuа 
кшькtсть штатних 

працівників (бс1 

урахування наймапих 

нрацівників статистично 
22,2 22,8 22,9 23,0 23,2 23,4 23,6 

малих підприємств та у 
фізичних осіб-

ІІідПtJИЄМЦіВ), ТІІС. осіб -- +-------1 --------~ - L--- ---

4. СередІІьомісячІШ 

заробітна шшта штатних 
11рацівників (без 

урахування найманих 

праніВІ-шків статистично 1853 1972 2365 2500 2700 2900 2950 
малих підприсмста та у 

фізичних осіб-

ІІідІІриємців), 

1-- ГtJH .. - усьш-~J ----f--

5. Кількість найманих 
працівників на МШІИХ х 4,2 х 4,5 
нідприємствах, тис. осіб 

5,0 5,0 

__ j 
- -



б. Середньомісячна 

заробітна плата 

найманих пранівників 

малих підприп.1ств, грн,_ 

VI. Розширення сфери застосування праці шляхом 
створеннSІ робочих місць 

(кілм·ість стиорених робочих місць обраховусться ІііrJпоиідио до Мепин)u,,,,_\mІІіториІІ<'У cnuшpeum1 

робочих місЦІ>, затверд:){сеноі постановою Кабінету Міністріо Укрстт иіr) 12 киітпн 2!){)6 р Ng512 
.. /fею'і пиmаІІІ151 мстіторипгу стиореІІІ/Я робочих .нісць " протяго.~t 201 IJ - 20 І 1 рокіи) 



осіб 

у% до зш·альної 

кількості створених 

робочих місць 
1---------

2. елюрено робоч их 
місць за видами 

економічної діяльно 

осіб: 

сті, 

58,0 

-

1083 

--~ -· 
- промисловість, 
виробниrпво 

електроенергії, газу 

води 

та 

-

--

69 

----

16 
1----

729 

36,3 

f--· 

2130 

153 

--

34 

1449 

8 І .9 

18,8 69,4 2.0 1,0 

--1---~ --·-

1117 1800 1983* 

-~~--·--~-

165 232 1409 

і------ ---

10 13 ?' -~ 

------ ---

636 1112 - 523 1220 

---f--- - ----- --~ 

1---0 1 1 1 - -----_-г-:--

--- --- '---·--~ f----

- _58 120 78 98 ~--· 
73 150 101 152 - l--___i2Q_ 

ть о 1 1 1 -

істю, 

76 111 51 77 - 90 

-~1----- -1------ -f----· -'---· -- --
ня о о о о -

' +-;о::- ,_ 26 J "- --·-
а 

101 

СЬКІ 
50 85 44 56 -

----

о о о о о 
- ____[__ - ·----

*інформація стосується юридичних і фізичних осіб, які реалі"Jують інвсспщійні rrроекти 

VII. Наданни соціальних послуг державною службою зайнятості 

----~------------~---~~-------

Найменуваrшн 

ноказника 

Чисельність 

незайнятих громадян, які 

2010 рік 
(звітні дані) 

перше 

пів рі чч 

!І 

1312 

у 

цілому 

за рік 

1989 

2011 рік 
2012 
рік 

(rrpor·нo 

зні дані) 

2270 

(тис. осіб) 

2013 -2014l 
рік рін: 

(rrрогно 

·ші дані) 

2320 2390 



Найменуванни 

ПОЮВІШКа 

перебувшrи на обJІіку в 

державній сJІужбі 

зайнятості rrротнгом 

звітног~еріод,"_у ___ --+_ 
___2_QЯдка !'""": ------+-

1.1. І-іа І!О'ІаТОК 

періоду 

1.2. Звернеться 

протигом неріоду 

2. Чисельність 

незайнятих гром<щян, 

праrІевлаштованих 

протягом неріоду 

3. 
, __ --- -- -с---+-

Чисt.:JІЬНЇСТЬ 

безробітних r·ромадян, 

які вроходитимуть 

професійну підготовку, 

перепідготовку та 

підвищення кваліфікації 

4. Чисельність 

незайнятих громадян, 

залучених до участі в 

оплачуваних 

громадських роботах 

5. Чисельність 

----,----------

2010 рік 
( звітІІі дані) 

2011 рік 

~ 

2012 
рік 

--t-----

у 

цілому 

за рік 

перше 

півріччи 
(звітні 

дані) 

ому 

рік 
-у ва 

у 

ціл 

за 

(очік 

a"il_ 

(rrрогно 

зні дані) 

!О 

20141 2013 
рі І<: (Ш> і 

f---' t----

(нрогно (прогно 

3Ні дані) зні дані) 

492 

820 

492 

1497 

--

_ 495-__ 520 _ 550 1 7 
-

35 1775 1800 1 18-+0 

557 55 

16 
,_ f---- -~ ----

471 865 476 89 о 905 920 930 

--~ 

163 292 о 240 240 

_:'_І 
-

169 26 

!69 284 204 ЗІ о 370 380 390 

--,---1---- ---

незайнятих і зайнятих 

громадян, яким нщщно 

інформаційно- 2594 4690 2670 423 () 4300 4350 4400 
консультаційні та 

профорієшаційні 

на 

на кінець 

-- ------1---

526 49 5 

,-

--~ 
520 550 580 

L __ l _ _i І 



І, 

VIII. Показники сприяння зайнятості інвалідів 

,---- г--

Найменування 2010 рік 
ПОЮlЗІІИКа (звітні дшrі) 

1---

І. Чисельність 1664 
праrrюючих інвалідів * 

2. Кількість створених 
робочих місць за 

рахунок коштів Фонду -
соціально1·о захисту 

інвалідів 
---- -

З. Чисельність 

інвалі!lіВ, 

працевлаштованих за 17 
с1rрияrшя державної 

служби зайнятості 
---·--

4. Чисельність 
rнвалrдш, які проходили 

професійне навчання: 

- за рахунок коштів -
Фонду соціального 

захисту інвалідів 

- за направленням 

державної служби 12 
зайнятості -усього 

з них за рахунок 

КОНІТіВ Фонду 
-

соціального захисту 

інвалідів 

2011 рік 
(очікувані 

дані) 

1812 

--

-

·-

15 

--

2 

-

9 

-

-

(осіб) ---l 
2012 1 JiK 

о·ші 

2013 рік 
(проГНО1Ні 

лані) 

2014 рік 
(!ІрОІ'НОЗНі 

,цані) 

(нропr 

дані 

·-

181 5 1815 1820 

- ---1------

-

--+----- - - ---

15 15 17 

---

1 

-- --+-- ---- - ----

9 9 10 

- --+-·-··-·- ------

-

* ЗГІДНО бази одержувачІВ ПСПСІЙ в програмІ ACOJl!'/KOMl еС 



ІХ. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населешш, 

на 2012-2014 роки 

~--------~-- ----,---
Вшшнавці 

(місцеві органи виконав•юї 

влади, органи місцевого 

самоврялунання, установи, 

Найменуванни 

захо11у 

орІ~ані·Jації, с1орони соціально1·о 

Термін 

внн:онашш 

12 

~--=----==--1 ---=-----=----=-=--=:t==-=-_JtiaJ~CJ_f2) -~-=---~) _____ _, 
Сприишш забезнечешно економіки ре1·іону кваліфікованнми кадрами 

(привснення обся1·ів та шшрямів нрофесійної пію·отоDКІ1 к<щрів вищими та професійно-технічними 

навчальними закладами регіону у відновідність із потребами економіки ре1~іону; удосконалення 

юасмонії навчальних закла;tів та роботодавців, нілвищсння якості професійної пілготовки кадрів 

--~-'_Іавчальними заклада"'!_І1_ ві;щові;що до П'2:!_Р~ сучасно':9_13иробництва та_t:Р(j'_И І_Іослуг) 

Проводити моніторшн професійно-

кваліфікаційної структури робочої сшш 

та перспективної потреби нід11риємств у 

кваліфікованих кадрах (у тому числі 

через аналіз 

робого;щвцями 

для організації 

безробіших за 

зайнятості 

вакансій, наданих 

до служби зайнятості), 

професійного навчання 

нанравленням Іtентру 

СприятИрозширенню С<рсри Jайнятості
насеJІсння шляхом створення нових 

робочих місць з ншІежІІими умова:\ІИ і 

гідною оплатою праці. 3абсзпс•ппн 

нотребу роботоданців у працівниках 

lllJIЯXOM уком1шектувшшя 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості, Унравління нраці та 

соціаJІ&ІІОІ о захисту населення 

- -~- - ·-~-- ----

Броварський міськрайцентр 

33ЙНЯТОСТі 

Протшом 2012-
2014 
рОКІВ 

1 І ротягом 2012-
2014 
років 

~остворюваних робочих місщ,__ ______ _ _ І 
Надання інформаційних та Г - --
консультаційних послу1· 1 витань J 
підириємнинької діяJІьІІості ІІе:Jайнятому 

б 1)роварсью-~.и м1ськрайцентр 
ІІаССЛеІШЮ В рамках ро ОТИ !аИНЯ1 ОСТІ 
консультаційних пунктів, створених на 

базі міських та районних центрів 

зайнятості ---;---- --:---+ -----------
1 Jіщотовка і перепіцготонка кадрів для 

сфери підприємництва шляхом 

ввровадження освітньої 

питань підпрИСМІІИЦЬКОЇ 

врограми 

діЯJІЬНОСТІ у 

'JаГШІЬНООСВіТІІіХ ІІаВ'ШЛЬІШХ 33KJJa)laX 
-~ -~ ~- - '=-'---f--
Оргапі3ація виїзних прийомів 

відприємцін предстаВІІИКаМИ органів 

вла;~~Lсцевого __ ~<І~F!J1ЯЛ)'UШІ1!_51_ _ 
Ор1 анізація навчання бе:Jробітних 

основам підприємницької ліяльності за 

нрофесіями, які орієнтують на 

І З3ІІОЧагкування власної 

МОТИІШІ\іЙННХ 

справи, 

тренін1·-

Броварськнй r-Ііськрайцентр 

зайнятості 

Броварський міськрайцснтр 

зайнятості 

БроварсhКий міськрайцсН1 р 

3аЙНЯТОСТі 

І1ротя1 ом 2012-
2014 
рОКІВ 

1 1ротягом 2012-
2014 
років 

!1ротЯІом 2012-
2014 

__ _у_о_к_ів ___ -1 

І1ротягом 2012-
2014 
років 

І ІІроведення 
_(:_еМ IH<lJ --L) __ JВ ____ _ ------ L~--~~-' 



~---------- ------,---,---------------------
Організщія професійної орієнтації 

молоді, в тому числі учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, із 

використанням інноваційних технологій 

(мобільних центрів зайнятості, проф-

орієнтаційних щоденників та терміналів), 

які орієнтують учнів на вибір актуальних 

на ринку праці робітничих професій та 

спрямовані на профілактику безробіття у 

молодіжному середовищі з метою 

формування їх професійних намірів та 

побудови професійної кар'єри ві;щовіцно 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості 

1-д:::::О_:__сП:..::О_:_Т.r:_::_р(еб::__с:_с:РІИс::Нс::К"-У_:_П'-'Jр:_::<а."'ц'-'-і _______________________ _ 
Підвищувати рівень охоплення 

загальноосвітніх навчальних закладів, у 

тому числі для дітей особливими 

потребами, дітей-сиріт та літей, яю 

залишилися без піклування батьків, 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості 

~офоріопш (іЙІІИМ11__!10СJІугами ------t-----------------
Організувати прове;(ення з учнями 

заганьноосвітпіх ншJ•шльних закладів 

грунових та масово-профорієнтаційних 

заходів: "Уроки реuльного життя", 

"Кроки у професійне майбутнє", 

профорієrпаційні зустрічі та заходи 

розважально-змагального 

презентації rrрофсеій, 

характеру, 

навчальних 

закладів та куrків навчання, тощо 

Організувати ефективну роботу 
мобільних rtcнтpiu проф~сійної 

орієнтації, забе·зпечити виїзне 

обслуговування населення за місцем 

проживання, учнівської та студентської 

молоді 1а місцем навчання, та 

створення інформаційного банку 

винусюшків загальноосвітніх шкіл, які не 

працевлаштовані не навчаютьсн, з 

метою надання їм доrюмоt'И у 

професійному самовизначенні, 

професійному навчанні та 

Броварський міськрайпентр 

зайнятості 

Броварський міськрайаентр 

зайнятості 

працевланrтуванні 
----------+----------- -

Забезпечити проведення активноі' 

інформаційної політики щодо 

професійної орієнтації населення через 

ЗМІ, Інтернет портшш, соціальну 

рекламу, а також шляхом проведення 

засідань за круглим столом, прес-

Броварський міськрайцентр 

зайнятості 

~~ренцій, брифінгів тощо ____ --~-------------- __ 

!І ротягом 20 І 2-
2014 
років 

Гlротяrом 201 
2014 
років 

Протягом 2012-
2014 
років 

І!ротяrсщ 2012-
2014 
років 

ІІроrяrом 2012-
2014 
років 
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І'озширеншІ сфери ·.щстосуnашш нраці, спршшня заіінип>сті населснни 

(стимулювання збереження та створення робочих місць; посиJІення мотившtії до JІегальної 

вролуктивної зайнятості; снрняння розвитку підприємництва та самостійній ·шйІІЯтосІ і 
нассJІсння; ро:зв'юання пробнем зайнятості населення у сіJІьській місцевості, зокрема, шJІяхом 

нілтримки розвитку сільськшосподарських обслуговуючих кооперативів, у в уІ іm,ІІИХ регіонах 

f-;- ___ т_а_малих містах; eTBOJ?eH~)'MOB ЛЛЯ ЗапроваджеННЯ ГНУЧКИХ форм ЗгаЙНЯТОСТі, ТОІ~ 
Сприяти зростанню рІвня зайнятості Броварсью~й міськрайцентр 
серед жителів міста шляхом активізації зюшятостІ, 

діяJІьності робо•шї 1 руни 'J ІІІІТШІІ, Управління економіки, 

:ІеІ·шІізації винлати заробітноі· нJІатн та Управління праві та 
зайнятості населення 

---~·---· 

nідстежувати нроцеси у сфері зайнятості 
шлнхом проведення моніторингу 

створення та JІіквідuції рабочих місць. 

соціального захисту 

населення 

У нравління праці та 

соціального захисту населеннн, 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості 

Управління нраці та 

соціальноІО захисту насеJІеНІІ}І, 
законолавства про 11рацю, їі ошrату ЛІ 

!Jроварський міськрайцентр 

Вживати 'JаХ<ЩИ 

роботолавнями 

щоло цотримшшя 

ВИМОГ ЧИННОІ'О 

ЗабСЗІІСЧСІІІІЯ НаJІСЖНИХ УМОВ при 
зайнятості 

IJBCJLCHIJi у дію НОВИХ робОЧИХ МіСІLЬ --------·-----
Надават~ . інформаціЙ;:;у--підтримку -
підприємнинькій ініціативі безробітних, в 

Протягом 2012-
2014 
1.10КІІІ 

ІІротяІО~І 

2012-20 І 4 
років 

І І ротягом 

2012-2014 
років 

Протном 

2012-2014 
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першу чергу моJю'";"'діс__ __ 
Провоюпи аншІІЗ швеспщійної та 

Броварський міськрайцснтр 

зайнятості 
_ _ _11()l<iB ------j 

інноваційноі· діялшості у місті за 

відсумками року та вшшв йш о у частині 
що стосується створення нових робочих 

місць та зайнятості населення. На основі 

провелсноІ·о анш1ізу розробпяти 

ІІрОІІОЗИЦіЇ ІІІОДО ІІОДалЬІІІОІ'О рОЗВИТК)' 

ІІІвестування ЮІЯ створення 

робочих ~ІІСІLЬ відповідно до 

-~екторів економіІ~и міста 

нових 

потреб 

Забсзнечуватн ІІровецення ·шходін в 

напрямку нродуктивно·і лепшьної 

зайнятості грома;(ЯІІ, нідвищення їх 

мотивації ло ІІраці, активі:зації зусипь 

безробітних та шукаючих роботу 
І']JОМадян щоно самостійного пошуку 

_ІJОботи 

Управління економіки, 

Управління праці та соцішІьноІ·о 

захисту нассJІсння 

Броварський ~Ііськрайцентр 

зайнятосТІ 

ІІропном 

2012-20 І 4 
JlOKIB 

ІІротя10м 2012-
2014 
рокш 

Використання робочої сили, регушовання соціально-труJІОВІІХ відносин 
(детінізаІtія трудових відносин; забезпечення створення належних умов нраці; ;ютримання прав і 
гарантій нрацівників, у тому чисJІі рівних можливостей жінок і чолоніків у рсалі·1ацїі своїх прав) 

,_ - ---- ~-,--------

Проводити роботу щоло ле1·алі·шції 

заробітної плати та найманої робочої 

сюш, яка використовусться суб'сктами 

ІОСІІОДарЮВ~ 

Забезпечувати сlщішІьний захист Іа 
гарантії зайнятості працівників шляхом 

укла;щння та реестрації в устанош1еному 

Робоча група з витань 

легалізаці'і виплати заробітної 

пJІати та зайнятості населення 

Підприємства, установи, 

організації, 

Управпіння праці та соціально І о 

~~011ядку КОJІсктивни~оворів _ .:І:::Jа:__t_ ____ з:.:а=х""и:.:.с:..":...ГУ,__,населеfjІІ_я __ 
років 



---- -- --------,-----.,---- ----- ----------,-------
підприємствах усіх форм власності та 

госполарювшІІІЯ ____ ---------,---t-------- ----------t-----==--------' 
З мстою алаптації жінок на ринку праці П р01 нгом 2012-

Бrоварський міськrайнентр 
орІ-шІітувити проведення семінарів з 201-1 

'Jайнятості, І (СССМ 
_Гендерних ПИЛІІ:.:ІЬ::_ __________ +-- __ _ _________________ ІЮКЇ І! 
Посилити співпrацю з підприємствами, Унравпіння економіки, 
ор 1 -ш 1 ізаніями та установами щодо Управліншr rrraнi та соніаш,ного 
вирішення проблемних питань з 'Jaxrrcтy населення, 

легалі·Jанії rобочих місць та виконання Броварсr,юrй мrськrайцентр 
~ · зайнятості, 

зшщаню1 створення нових рооочих MICrtь 

Броварська об'єднана державна 

Пrотнr ом :2012-
:2014 
років 

ІІалавати консультаІ(ії та роз'яснення 

роботоланцям з питань атестації робочих 
МіСІ(І, та умов 11раці 

податкова інснскція ----------- -~---+------
Унравління прш\і та соціального 

захисту населеrшя 

Протягом 2012-
2014 
років 

--------=-~---- -- -------+-----
Прове)(ення широкомасштабної 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості, Управління праці та 

соціальноr·о захисту населення, 

Територіальна І\Сржавна 

іІІСП~І\ІlіЯ ІІраІІі 

ПрnпІго~І 2012-
:2014 
років 

інформаційно- рlУJ'яснювальної роботи з 

роботолшщями ІІІОдо детінізації трудових 

відносин; забезпечення створення 

належних умов прані; дотримання прав і 

гарантій ІІрщівників (семінари, зустрічі, 

ярмарки вакансій, дні кар'єри, дні 

відкритих лверей.). ----------j--
І3исвітлення в засобах масової інформації 

--- -- --- ----j----

та семінарах з безробітними аспектів 

гендерної рівності, що передбачає 

однакову участь жінок і чоловіків в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства. 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості 

Протягом 20 І 2-
2014 
років 

--------------------+----------- -+------
Забе·течити сисп:мний державний 

нагЛЯ/( і контропь за дотриманням вимо1· 

законодавства про працю та про 

заr·альнообов 'я·н<Ове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття, 

виявлення випадків використання 

найманої робочої сили без належного 

оформлс:ння трулових вілносив з 

_роботодавцем -----------------~~
Орr·анізаІ(ія та 11роведення семінарів 

роботодавІ(ями питань роз'яснення 

законолавства про прапю 

Територіальна державна 

інспекнія прааі у Київській 
області, Броварський 

міськрайнентр зайнятості, 

Управління праці та 

соніального захисту 

населення. 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості, Територіальна 

державна інспекція праці у 

__________ __L_ ____ .:_К:..:І~Іївсr,кій області 

Підвищення професійної ш•ості працівнпків 

ПrотЯІ"ом :2012-
201-t 
років 

років 

(сприяння пілнриємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві, 

підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються ло організаІ(іЇ та проведення цієї роботи) 
-------

Надавити щомісячно інформацію щодо Протягом 20 І :2-
ьроварсикий міськрайцентр 

стану та потреби на ринку праці місцевим :тйннтості 2014 
органам=--=-в:.:л.::.:ад=и-----, ___ ---------,---1 _____________ -----1--------"р-"о-'-к'-'і_в. 
Прово)щти семінари для всіх категорій ПротЯJом 2012-

БроварсІ,кий міськрай11ентр 
безробітних :J метою визначення зайнятості 2014 
подальrІІОІ'О професійного навчання та ______ _l__ ____ ~ків __ 

І 5 
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по;щльшого їх нрацсвJІаштування 

урахуванням _ІІІ}Ірсб ринку праці __ _ 
lІроводити ІІрофесійну орієнтщію ~L--=--=-

навчальних 

нодовження угоди 

співІ~ІІІ()_2_у~нінням осв~ ~-
Сnр11яти коІІкурентосІІромтююсті 

інвалі;1ін шляхом 11ідготовки 

ІІереІІію·отонки кваліфікації за 

щюфссіями і сІІеціа.JІьностями відповіюю 

до нотрсб ринку праці з урахуванням їх 

побажш1ь -~!:_рекомендацій МСЕК 

Запровадити виІІерсткаюче навчання на 

основі структурних і техноло1 ічних 

_І_J_<.JJ_ебудов ~іднрисмствах міста 

СІІриявня 11ідприсмствам у проведенні 

професійного навчання на виробництві 

осіб~анрав~Іенням центру заііняІ_ості. 

І Іаюша ПІ коне у ш;шпшІю-методн чпу 

ДОІ!О~ІОІ.)' ІІіЩІрИН!СТІШ~І, усТаНОВа~! І 

оришіш11іям у ·щійснснні профссіііІюго 

ІШВ'ІаІІШІ ка..-Ірін на виробницtві.І 

ПроІЮЮІТИ ш1кетувшшя ніДІІр!!lМСІJJ з 

Броварський міськраЙІІСІПр І 
'ІаЙНЯТОСТІ, 

У11равпіння освіти 

Протя1 ом 2012-
2014 
років 

- - --··--- ----- ~ 

У11ршшіння ІІршІі та 

соціальноІ·о захисту населення, 

!)роварський міськрайцентр 

:шйнятості, Ві;щіл у справах 

сім'ї та мшюді 

];ронарськІІЙ місьІ<райцентр 

Броварсr.кий місІ,крайцентр 

зайня І ОСТІ, ІІІДІІриємства, 

Протягом 201 
2014 
років 

ГІрОТЯІОМ 2012-
2014 

J10KI В 
---------

Протягом 2012-
20І4 

__ устш 1 ІJ_ІЗ_УІ_ ,_ ОJ1І:<ІІІ_і_за_t~Іі_ї_. ---t----·--~PL<_J,_к_i в_ 

БроварсІ,І<ІІЙ міськрайцен r р 

·заЙJІЯТОС гі 

Протя1 ом 2012-
20І4 

років 

ІІИТ,ШІІ>І оrпші·Jаl(Їі 11[1ОфнавчаІІІІЯ L 
rІсрсІ'На-'ІУ на_внроfінинтні __ __ ~---------~------

Сщшяшш зайшпості громаюш, икі нuтребують соціаш.ного захисту 

і не здатні на рівних умовах ко1шуруватн на ринку праці 

(квотуваншr та бронювання робочих місць, устшювнення для ніднриємств, установ і орІ-шІізаІ(ій 

нормативу робочих місць, надання JІОТації роботодавІ(ям тощо з метою працевлаштування 

·~-- ··--· __ .. __ за.значеної кате!_<)рії населеІІш.!L_ __ --.---
Сприяти першочерІ·овому ьроварський міськрайцентр 

працсвланпувuнню на заброньовані ·щйшпості, 

робочі місця та нрофесійне навчання l3іддіJІ у снршзах сім'ї та молоді, 

І винусюшків шкіл-інтернатів та дитячих Служба у СІІ(1авах дітей, 
будинків, дітей сиріт, підлітків, які Управління пршtі та соціального 

залишили нанчання та молоді, звільненої з зСІхисту населення, 

Протном 2012-
2014 
ро кін 

_ .. . ~--~ _j)С\іІ:_:И ______ і------
Нанчати робітни•шм ІІрофссіям ~
слшов, що nи конують покарання Виконко~І f>роварської міської 

Ьровщ1ський міськрайцентр 
еповнолішіх згідно з переліком робочих 
пеціальностей з метою забезпечення їх зайнятості, 

Унрав;Ііння осніти, 
нершим робочим місцем 

Служба у спраnах дітей 

Сприяти нрацевJІаштуванню інвалідів на 

пакантних носадах та вільних робо•шх 

місцях :1 урахуванням їх нобажань, стану 

щоров'я, 3JІібностей професійних 

навичок відновіюю ло висновків медико-

-- -- ·--------j-

Управління rІrаці та соніального 

ЗаХИСТУ ІІЗССЛСННЯ, 

Ьронарсr,кий 

міськрайцснтр зайнятості 

І І ротягом 2012-
2014 
pOKIIJ 

І І ротягом 2012-
2014 
років 

екснсртних комі сі~ _____ _ 
Розміщувати інформаІ(ію щодо кількості 

віпьних робочих місць для інвалідів та 

навчання _r_ 13сс)"Країнському центрі 

~-·-- - -~~- -- ---+---- -- -- ·-· --
ьроварський міськрайцентр ПротяІОМ 20 12-

·щйняІості, 2014 
Уп <:шліІІІІ5l_Іlраці та СОІ(іального років 



--· --------.----------- ·-- . 

професійної реабілітанії інвалщш у 

засобах масової інформщії та 

інформаційних куточках 

-=·· ···---------:,---
Сприяти залученню до самозайнятості та 

заняття підприємшщІ>кою діяльністю 

військовослужбовців, звільн~них у зшІас 

або у відставку нрсщовж реформування 

захисту населенmІ, 

Газета Броварських міської та 

районної рад, РДА "Нове 

ЖІїпя", КП Броварської міської 

рали "Телестудія "Наше місто", 

Радіомовлення 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості 

Збройних Сил України ---+--------- _______ _ 
Розширити банк Jtаних бе·;робітних 

громадян, які шукають роботу та 

зареєстровані у державній службі зайня

тості, із подальшим використанням 

інформації банку даних при укомплекту

ванні персоналу ·;а замовленнями 

роботодавцін. 

Броварський міськрайuентр 

зайнятості 

-:-----:с:----:-t--------------с
Сприяти продуктивній зайнятості осіб, які 

потребують соІ(іальноІ·о захисту і не 

здатні на рівних умовах конкурувати на 

ринку нраці, забе·шечувати відвишення 

рівня використання заброньованих 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості 

JJОбочих місць 
~,-----~---- --~------+-------------, 
Проводити оператипний моніторинг щодо 

чисельності інналідів, якІ пе досягли 

ІІенсjйноrо віку та звернулися за 

сприянням у працевнаштуванні ло служби 

зайнятості 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості 

~,---------~--------+---------------~ 

ПропJІОМ 201 
~014 

ІЮ КІВ 

ПрО!}[[ ом 2012-
2014 
рокІв 

Протнгом 2012-
2014 
років 

Протягом 2012-
2014 
років 

І І 

Прово;щтн інформ,щійно 

роз'ясшоват,ну роботу з роботодавцями І 
!І ротном 2012-

щодо мажлипості отримання лотаuії для Броварсьзка'и~йнямтіоссьтк1райнентр 20 l.J 
1
. 

працевлаштуваннн незайнятого населення 

в т.ч. 3 чисна соціалhfю - незахищених років 1 верств населення. 

Регулювання труІІовнх міграцііі громадІІІІ України, іноземців, прикО[ЩОІІІІС снівробітництво 
(створення умов для мобільності робочої сини; діяльність суб'єктів господарювuння, які налuю< ь 

посJІуІ·и у працевлаштуванні на роботу за кордоном; мюшй прикордонний рух, нранеюшІІІІУВШІІІЯ 

іноземців тощо) 

Забезпечити інформуваинІІ 

І'рОМ<ЩСЬІ(ОСТЇ ПрО МОЖJІІІВі рИЗІ! КН 1\JIII 

громаднн, які вирішили пращовати в 

інших І<:раїнах, зо .. рема: 
- організушrги вроведення превентивних 
заходів з питань трудової мі1·рщїі та 

протидії торгівлі JІюдьми; 

- створити інформаційні куточки щодо 

правових основ легальної трудової 

міграції, ри:шків ЛJІЯ нелегальних 

мігрантів та переваг нраuевлаштування в 

Броварський 

міськрайнентр зайнятості 

~Y_кL_p~a-_ii_ri __________________________________________________________ _L __ _ 

ІІротЯІ о,\·І 20 І~-
2014 
ре )І{ іВ 



~~-- ----~-----

НадаІІІІІІ соціаш,ннх нослу1· зареєстрованим бсзробіпшм 

1·а профілактика настаюІІІ безробітІІІ 
---- ---- ---,---------

Для задовш1сння ющрових нотрсб --г 

І 
роботоланців посилити роботу щодо: 

-·орІанізації зустрічей робото;щвців із 

безробітними громадянами - ІІретсІщен-

тами ЮІЯ заміщення вакантних посан, 

вілвідування 

спеціалістами 

під11рисмств 

керівниками та 

служби зайнятості 

для вирішення питання 

укомплектування їх калрами; 

-о рІ анізації ярмарок вакансій (галузевих, 

міжрайонних, МіжрегіОНШІЬІІИХ, МІНІ-

я ма ок 

Забсзнечитн збіJІьшення рівня :зайня !'Ості 

безробітних громаюш, які нсрсбуваюл, на 

обліку в центрі зайнятості, n тому числі 
осіб, які Іюгребують соціально1·о захисту і 

не здатні ІІа рівних конкурувати на ринку 

праці та осіб з обмеженими фі:зи'ІШІМІІ 
МОЖJ!JІf\ОСТЯМИ. 

ІІадавати 

бе:Jробітним 

психоJюІ·ічну ніюримку 

для н ілвюцення їх 

ЬроварсІ,кий міськрайІІснтр 

зайнятості, підприємства, 

установи , організації. 

Броварський міськраЙІІСІПр 

зайнятості, управління праці, 

підприсмства, уи анони, 

організації. 

Броварський міськрайцентр 

заЙНЯТОСТІ са~юоцінки та носилення мотивш1ії 110 
ІІОІuуку роботи 
Снрияти у uрацсвлаштуванні безроGІ:-~1-'ІІ_И_Х-+------ ---------

з числа мополі за рахунок надання лотацій 

роботодавням за кошти Фонлу 

зага.тьнообов 'юко во І о дс:ржашюго 

І страхування України на ВІІШІ}\ОК 

безробіття _____ _ 
Підвищи ги інформованість населення 

ре І іону та роботодавців про стан ринку 

праці, наявність вільних робо•шх місць 

(вакантних посал), можJІИІюсп 

Броварський міськрайцснтр 

зайнятості 

+-----

Упраюіння економіки, 

Ьроварський міськраііцснтр 

зайнятості, 

перенавчання, тимчасової зайнятості Унравління І І раці та соціально І о 

шляхом проведення нілr,ових масових 

заходів 

І Іронодити ·1 учнями зш·шшюосвітніх 

ШІВЧШІЬІІИХ :З3КJШ)(іВ Ірупові 

профінформа1 ti й ні консу ль тш tії, 
11рофорієнтаційні семінари, 

н юфесіОГІJафічІІі_1]JСJІ<_и 

Проводити профорієнтшtійні :шходи серед 

захисту насепешrя 

Броварський міськрайцентр 

зайнятості, Управління освіти 

І8 

-~-·-~· 

Протягом 2012-
2014 
роКІВ 

ІІротя1 ом 2С 12-
2014 
рокІВ 

І!ротяІом 2012-
2014 
рокш 

ІІропІІ·ом 2012-
2014 
JJOI<IB 

ПроІ>Ігом 2012-
2014 
рокІв 

І ІроІшом 2012-
2014 
років 

ІІроІ>ІІОМ 2012-
2014 

різних категорій населення та наданати 

профорієнтаційні ІІОСJІуги соціально 

незахищеним І<аТСІ оріям населення дJІя 

нідвищення їх конкурентоспроможності 

на _ринку ІІ_lJ'щі __ _ 
С1Ірия1и підвищенню 

Ьроварський міськрайце1пр 

зайнятості, Управління освіти 

Броварський місьІ<райцентр 
конкурентоспроможності бс:зробітних зайнятості 
ГрОМа}(ЯН ЛlІ!!Шl;ІІДІВUІЛЯХОМ ПІДІ.ОІОВКИ,_~---------- __ ... 

- -роІ:_"І 
ІІроІЯІом 2012-

2014 
_F_l)KI_B __ 



пер~пілготовки та підвІшІ~ння 

кваліфікщії за професіями 

(СІІ<::ЦіШІЬ!ІОСТЯМИ) ВідПОВідНО ДО І!ОТреОИ 

ринку нрщі з урахуванням їх професійних 

'JІJаJІЬ, навичок, побажань та рекоменщщій 

медико-соціальних експертних комісій 

ДЛЯ IIOJ~'!J!Ьli!OГO пpaцeBJJa!l!l}'..:.:B..:.:a.:..:ll.:..:ll.:.:Я ___ j------
Забе·!ІІеЧИТИ тимчасову зайиятісл, 

бс·!робітних громадян шляхом ор1·ані·шції 

та проведення оплачуваних громадських 

робіт їх фінансування зr·ідно з чинним 

'!3КОНОДНВСТВОМ ВИХОДЯЧИ З ІІОТреб 

територіальних громад, з залученням 

коштів місцевих бюджетів та роботодшщів 

Міський голова 

Броварський міськраііuентр 

'!3ЙНЯТОСТІ 

І.В. Саnожко 

19 
: 

ПрОЛІІОМ 2012-
201~ 

рОКІВ 
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