
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження Програми зайнятості 
населення міста Бровари на 2005 рік 

l 

Розглянувши проект Програми зайнятості населення міста Бровари на 
2005 рік (далі - Програма) з врахуванням рішення виконкому Броварської 
міської ради від 14. 12.2004р. N!!580 "Про проект Програми зайнятості 
населення міста Бровари на 2005 рік", з метою забезпечення реалізації у місті 
напрямків державної політики зайнятості, відповідно до ст. 14 Закону Украіни 
"Про зайнятість населення" та керуючись п.22 ст. 26 Закону Украіни ''Про 
місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров'я, 

міська рада 

ВИРIIlIИЛA: 

1: Затвердити Програму зайнятості населення міста Бровари на 2005 рік 
(додається). 

2. Рішення міської ради від 12.02.04 N!!З97-20-24 ''Про затвердження 
Програми зайнятості населення міста Бровари на 2004 рік" зняти з 
контроJПO, В зв' язку з його виконанням. 

з. Контроль за виконанням П о ами ПОXJIасти на постіЙНУ комісію міської 
ради з питань соціалыІ JlIIf аселення та охорони здоров'я. 
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J.JОДВИIDI; 

Начальник упрaвnіНИJI праці та 
соціального захисту населення 

Погоджено: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

'Завідуюча юридичним відділом 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Броварської міської ради 
від ,~" ()сІ" ()~ 
Н!! ~-a~-P# 

ПРОГРАМА 
зайнятості населення міста Бровари на 2005 рік 

Бровари - 2005 



• ~pOIpaмa зайнятості населення міста Бровари на 2005 рік розроблена 
BI~OBIДНO до положень Законів України "Про зайнятість населення", "Про 
Mlc~eBe с~овр~ання в ~кpaiнi" на виконання наказу Міністерства праці та 
СОЦlалЬНОІ ПОЛІТИКИ УкраІНИ від 28.09.2004 Н!!242 "Про розроблення та 
узгодження проектів територіальних програм зайнятості населення на 2005 рік". 

. Розробка ~ОІрами здійснена на основі аналізу ринку праці та стану 
СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО розвитку міста. 

І. Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбачених 
Програмою зайнятості населення на 2004 рік 

Програмою зайнятості населення міста Бровари на 2004 рік визначені 
напрямки діяльності щодо питань ринку праці та поліпшення ситуації у сфері 
заіиятостінаселення. 

як і у попередні роки в 2004 році на ринок праці продовжували впливати 
деМОlpафічні процеси. 

2002 рік 2003 рік 2004 рік 
(очікувані) 

Середньорічна 
. 

87,1 87,9 88,4 чисеЛЬНІСТЬ 

H8JlВHOГO населення, тис. осіб 

Прибуло 1776 2314 1211(10 міс.) 
Вибуло 942 1062 655 
Померло 894 970 794 
Народилось 662 808 746 

Позитивне значення приросту населення міста мало місце в основному 
завДJIICИ міграційним процесам, що відбувалися в період створення і розвитку 
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основних промислових ПІДПРИЄМСТВ МІСТа, в тои час як показники природного 

приросту населення мають негативне сальдо - спостерігається стійка тенденція . 
до природного скорочення чисеЛЬНОСТІ населення. 

Основними особливостями і пріоритетами розвитку економіки міста у 2004 
році є проведення заходів щодо сприяння структурній перебудові, збільшення 
обсягів виробництва у провідних галузях економіки, забезпечення надходжень 
до' бюджету, розв'язання найгостріших соціальних проблем, головною з яких є 
лїхвідація заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. 

Обсяги виробництва промислової продукції за 1 О місяців 2004 року смали 
~25,8 мЛн. Ірн. (в порівняних цінах), що на 21,0 млн. Ірн. більше відповідного 

.. періоду минулого' року. Темп приросту складає 4,0%. Найбільший приріст 
досЯГнуто на таких підприємствах: 'ЗАТ "Люмен" -31,7%, фабриці сухих 

:: ];Шр~ових продуктів ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна" - 40,8%, ЗАТ "Броварському 
. заВоДі пластмас" - 33,0%, ВАТ "Шиноремонтний завод" - 21,9%. 
',~'-. ;,- Останнім часом значно зросли обсяги як іноземних так і вітчизняних 

~ і~есщій в економіку міста. Якщо в 2001 р.оці загальна сума їх склала 18,63 
... : мли:.' дол. США , то станом на 1 листопада 2004 року . сума збільшилась до 22,6 
.' \. ." .. 
,.:(МJjн; дол~ США. . ;. 
, ,," .. '". . 



Обсяги вітчизНJIНИX інвестицій в основний капітал за 2001 рік сЮІадвли 
27,68 МJПI. ~H., а за 9 місяців 2004 року - 61,6 млн. грн. 

За пеР10Д з початку року обсяг наданих послуг (у діючих цінах без ПДВ) 
становить 53,58 млн. грн., що на 36,7 % більше, ніж за відповідний період 
минулого року. Дохід від реалізації послуг становить 59,47 млн. грн., що на 
41,2% більше відповідного періоду минулого року. Кількість виконаних 
замовлень для населеННJI становить 11,72 млн. грн., що в 2 рази більше, ніж за 9 
місяців минулого року. 

Враховуючи складну ситуацію з виплати заробітної плати, посилено 
контроль за станом погашення існуючої заборгованості на підприємствах -
боржниках, зокрема, за виконанням керівниками графіків ії погашення. Вжиті 
ДJIJI розв'язання вказаної проблеми заходи дали певні результати. Станом на 
О 1.11.2004 року сума поточної заборгованості із виплати зарплати на 
підприємствах, в установах і організаціях міста складала 833,9 тис. грн. У 
порівнянні з минулим роком (на 01.11.2003 р.) вона зменшилася на 1633,6 тис. 
грн. або на 66,2%. На протязі року зберігається тенденція до зменшення ії рівня. 
Так, відбулося скорочеННJI заборгованості у державному секторі - кзпм має 

поточну заборгованість тільки працівникам ск ,,металург" в розмірі 16,6 тис. 
грн. Борги минулих років ліквідовані на підприємствах всіх форм власності. 
Заборгованість із виплати зарплати працівникам бюджетних установ міста 
станом на 01.11.04 р. відсутня. 

Результатом позитивних зрушень в економіці міста стає розвиток 
підприємництва і малого бізнесу. Так, з початку року зареєстровано 99 
юридичних та 615 фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. 

Протягом останніх років чисельність працівників на малих підприємствах 
міста постійно збільшується. Це відбувається, в основному, за рахунок 
збереження діючих та створення нових робочих місць. 

За січень-жовтень 2004 року до Броварського базового міськрайцентру 
зайнятості за отриманням соціальних послуг звернулося 2176 мешканців м. 
Бровари, що на 121 чол. менше ніж за відповіДНИЙ період 2003 року та на 1214 
осіб (35,8%) менше від прогнозних розрахунків за Програмою зайнятості на 
2004 рік. Із загальної чисельності незайнятих громадян, які звернулися до 
центру зайнятості, за 10 місяців 2004 року 1192 особи отримали статус 
безробітного. ' 

Станом на 01.11.2004 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 974 
, громадян, що на 416 чол. (29,9%) менше, ніж на відповідну дату минулого року. 
З вих 76 % (740 осіб) - жінки, 22,14% (215 осіб) - молодь у віці до 28 років, 

.. 14,5% (141 особа) - слабо захищені верстви населеННJI. 
,-. . Згідно ст. 7. п.l. Закону України "Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття" одним із видів забезпечеННJI та 

" соціалЬних послуг є надання допомоги по безробіттю. За січень-жовтень 2004 
:' рокУ ·на виплату допомоги по безробіттю та одноразової виплати допомоги для 
;', організації безробітними підприємницької діяльності було витрачено понад 
:~·j~29 тис. грн. Ставом на 01.11.2004 року допомогу по безробіттю отримують 
::{~~7 -ОСlб,- матеріальну допомогу по безробіттю - 11 осіб. За 1 О місяців 2004 року 
.1~?6:(f:.о~бам, які проживають в м. Бровари, здійснено одноразову виплату , .. " ........... . 



-
допомоги по безро.біmo ДЗDI організації ними підприємницької діяльності, що 
становить 88,9% вІД запланованого на 2004 рік. НаправлеНШІМИ діяльності є: 
TopгiВJUI, виро~~о харчових продуктів, надання послуг, автосервіс, 
вирощування КВІТІВ та рослин, громадське харчування. 

Згідно ст. 7 п. 2. Закону Украіни "Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробітrя" одним із видів соціальних послуг 
є пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі 
ШJIJJXом надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць 
ДJIJI працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних 
громадських робіт. За січень-жовтень 2004 року працівниками центру зайнятості 
працевлаштовано на вільні робочі місця 1650 осіб (91,2% відносно прогнозних 
розрахунків Програми зайнятості на 2004 рік), з них 78 осіб в рахунок 5% 
квоти(48,8%); до участі у громадських роботах залучено 425 осіб (101,2%); на 
новостворені робочі місця за рахунок надання дотацій роботодавцям 
працевлаштовано 50 осіб (100% від річного завдання). 
, Професійна підготовка та перепідготовка незайнятого населення 
здШСlПOвалась головним чином за такими спеціальностями, як "менеджмент 
організацій", "фінанси", "оператор комп'ютерного набору", "секретар
керівника" , "перукар-модельєр", "кухар", "продавець з лотка (на ринку)", 
"продавець продовольчих товарів", "бармен", "офіціант", "швачка", "оператор 
газової котельні", "манікюрниця". За 1 О місяців 2004 року направлено на 
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 255 осіб 
(83,8% від прогнозу на 2004 рік). Завдяки навчанню безробітних ГPOM8ДJIН на 
базі місцевих навчальних закладів зменшились витрати на оплату проїзду до 
місця навчання, покращилась якість отриманих знань. 

3 метою визначення подальшого професійного навчання та подальшого іх 
працевлаштування, з урахуванням потреб регіонального ринку праці, щосереди 
для безробітних громадив проводяться семінари з техніки пошуку роботи 
тривалістю 4 години. 

, Двічі на тиждень проводяться інформаційні семінари з безробітними та 
тими хто шукає роботу. їх призначення розкрити основні напрямки роботи 
центру' зайнятості, зацікавити відвідувачів, дати орієнтири, відповісти на 
основні найбільш поширені запитання. Працівниками відділу активної 
підтРимки безробітних широко і в повному обсязі надаються профорієнтаційні 
послуги. 

, для молоді, яка не має професії, проводяться також наступні заходи: 
співбесіда та тестуВання на визначення здібностей, нахилів, професійної 
пр~датності; надаються для вивчення папки з описом професій, відеокасети з 
відеофільмами про актуальні професії, інформація щодо учбових закладів, 
тематичні папки з порадами з приводу професійного самовизначення, поради 
щодо вступних іспитів. 
, .' 
.'~ .. :.:- ;-

.. ..... . 
", ',', о' ~ 11. Основні тендеНЦІІ СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО розвитку реГІОНУ 
.k~:~;·'1, '. :." та РОЗВИТКУ ринку праці 
;.?~: .. , \ Основні прогнозні показники та перспективи економічного і соціального 
~р~з~итісУ міста на 2005 рік визначені з урахуванням оцінки реального стану 
• ,: • t І... . .. • оо.· • .. 



економіки міста за підсумками 2003 року та тенденцій, що складаються 
протягом 2004 року. 

За прогнозами, у 2005 році продовжиться стабілізація економічної ситуації 
в місті, зростатимуть темпи росту як абсолютних так і відносних економічних . ' 
показниюв. 

Обсяги виробництва продукції промисловими підприємствами збільшаться 
на 8,0 % і складатимуть 285,5 млн. грн. Обсяги капітальних вкладень зростуть 
на 12,0 % і їх рівень досягне 137,8 млн. грн. Разом з ЦИМ, обсяги капітальних 
вкладень на житлове будівництво збільшаться майже в 1,9 рази. 

Зростатиме кількість іноземних інвестицій в економіці міста. До кінця 
прогвозного року іх обсяги складатимугь близько 23,0 млн. дол. США. 

Роздрібний товарообіг зросте на 5,8 % за рахунок купівельної спроможності 
населеННJI, і досягне таким чином 78,4 млн. грн. 

ПогamеННJI або зведеННJI до мінімуму заборгованості із виплати заробітної 
плати працівникам, підвищення розмірів пенсій, посадових окладів працівникам 
бюджетних установ і організацій СПРИJIтиме зростанню середньомісJIЧНОЇ 
заробітної плати працівників, зaйнJIтих у галузях економіки, майже на 19 % у 
порівНJIННЇ З очікуваним їх рівнем у цьому році. 

За рахунок приватизації 6 вбудовано-прибудованих приміщень комунальної 
власності до бюджету у наступному році надійде близько 1200 тис. грн., що 
дасть змог.у використати іх на розвиток соціальної сфери. 

Враховуючи специфіку економіки міста, розширення ринку робочих місць у 
2005 році буде проводитися в значній мірі за рахунок cтвopeННJI малих 
підприємств і розвитку самозaйнJIтості населення. 

Кількість малих підприємств (працюючих) збільшиться у наступному році 
на 8,5 %, та досягне 1770 одиниць і складатиме таким чином 89 од. на 1 О тис. 
населеННJI, що на 3,5 % більше, ніж у 2004 році. Чисельність працюючих на 
малих підприємствах збільшиться на 1,5 %, а обсяги виробництва - на 11,7 %. 
ІІланується також збільmеННJI частки малих підприємств у загальноміських 
обсягах виробництва продукції, робіт і послуг до 43,6 % проти 42,1 % у 2004 
році. 

Відбуватиметься також подальше пожвавлеННJI підприємницької діяльності 
фізичними особами. За прогвозами, чисельність громадян, зай:нитих 
індивідуальною трудовою діяльністю (підприємців) зросте у 2005 році на 14,4% 
і складатиме близько 7155 осіб. 

u· .. • • 
Програмою З8ИНJlТОСП на наступнии р1К за рахунок усІХ джерел 

фінансувaннJI передбачаєrься створити 1600 робочих місць, у тому числі у 
галузях економіки - 730, в інших сферах економічної діяльності - 870. 
о,їкується cтвopeННJI переважної частини (до 77%) новостворених робочих 
.Місць на малих підприємствах та підприєМЦJlМИ - фізичними особами у сферах 

. малого бізнесу, торгівельних і побyrових послуг за рахунок залучення 
пр~атного капіталу . 
. : .'.. . Згідно прогнозних розрахунків на 2005 рік всього на обліку в 
: ]?роварському базовому міськрайцентрі зайнятості буде перебувати 3620 
Г:інез~ ГPOM8ДJIН, з них 2620 осіб вийде на ринок праці протягом року. 



Плавуєrься, що ДJIJI отриманНJI соціальних послуг до центру зaйнJrrості 
звернеться 570 осіб, які звільнені за власним бажaнНJIМ; 1500 осіб, яхі звільнені 
на підставі припиненНJI трудового договору; 170 осіб, які вивільнені у зв'язку зі 
змінами в організації виробництва; ЗО осіб, які закінчили навчання в 
загальноосвітніх школах; З 7 випускників професійно-технічних закладів освіти; 
47 випускників вищих закладів освіти; 26 осіб, які звільнилися із строкової 
військової або альтернативної (невійськовоі) служби. 

Згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 
cтpaxyBaHНJI на випадок безробітгя" одним із видів соціальних послуг є пошук 
підхоДJIЩОЇ роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом 
надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць для 
працевлаштувaнНJI безробітних та фінансування організації оплачуваних 
громадських робіт для безробітних. Тому на 2005 рік планується 
працевлаштувати за допомогою служби зайнятості 1880 осіб, з них 1702 особи -
на вільні та новостворені робочі місця; 700сіб - на додаткові робочі мїcЦJI, що 
створені за рахунок надання дотацій роботодавцям; 108 безробітним здійснити 
одноразову виплату допомоги по безробіттю для організаціі ними . .. . . 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОl ДlJlЛЬНОСТІ. 

З метою здійснення активної політики зайнятості, розширення ділової 
активності незайнятого населення, підвищення його конкурентоспроможності 
на ринку праці передбачається в 2005 році залучити до участі у громадських 
роботах 460 осіб, які ПРО)lсивають в м. Бровари та здійснити профпідготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації 420 особам. 



llL Основн; nOl(tl3HUl(U соц;ально-еl(ОНОJJ';ЧНОZО РОЗВU""'У міста 

N! 
З/П Найменування показника 

2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 
звітні 
дані 

1. Обсяг реалізованої промислової 233,8 
IПРОдУКЦії (робіт, посшт), МЛН. ГРН. 

2. Валова продукція сільського 
господарства, тис. грн. 

3. Об~ЯГ інвестицій в основний 53,4 
кamтал, млн. ГРН •• 

4. Обсяг прямих іноземних 20,51 
інвестицій, млн. дол. США 

5. Кількість підприємств усіх форм 1510 
власності, одиниць 
у тому числі: 

5.1 Чисельністю понад 5000 осіб 
5.2 Чисельністю відl001 до 5000 осіб 
5.3 Чисельністю від 501 до 1000 осіб 
5.4 Чисельністю від 101 до 500 осіб 
5.5 Чисельністю від 51 до 100 осіб 
5.6 Чисельністю від 21 до 50 осіб 
5.7 Чисельністю до 20 осіб 
6. Середньомісячна заробітна плата 

працівників, зайнятих у галузях 

економіки, грн. 

7. Середньомісячна заробітна плата 
працівників сільського 
господарства, грн. 

8; Середньомісячна заробітна плата 
працівників малих підприємств, 

ІГРн. 
9. Кількість робочих місць, 

створених в усіх сферах 
економічної діяльності, одиниць 

9.1 І У тому числі в галузях 

. економіки 

. " 

408 

243 

1250 

395 

звітні 
дані 

239,12 

80,1 

22,88 

1655 

537 

431,4 

1400 

458 

очікувані прогнозні 
дані дані 

264,3 285,5 

123,1 137,8 

22,89 23,0 

1790 1850 

620 700 

370 450 

1500 1600 

510 730 

.. '.' . Начальник управління економіки 
'. 

~"- ВОЗИJIICс.м. 



IV. OCIIOOIIЇ показники РИІ.КУ проці міста 

Н! Найменування ПОlсвзника 
з/п 

1. Середньорічна • 
чисеЛЬНІСТЬ наивного 

населення, тис. осіб 

2. Чисельність насеЛСИJJJI у працездатному 
віці, тис. осіб 
(чоловіків 15-59 РОlсів, 

• 15-54 РОlсів) ЖІНОК 

3. Чисельність ШТ01'ИИХ працівників 
облікового складУ (ип Ісінець року) 

4. Чисельність ГРОМОДJІИ, зайнятих на 

малих підпРИЄМСТВОХ, "ИС. осіб 
5. Чисельність ГРОМnДЯІІ, 

. .. . 
ИІCl заиНЯТl 

• • 
(самостійною) lНДИВlдуалЬНОIО 

трудовою діильніС1'IО, тис. осіб 
б. Чисельність • • 

УЧІІІВ старших клаСІВ, 

ПТУ, студентів ,тис. осіб 
7. Чисельність пенсіонерів за віком на 

кінець року, тис. осіб 

8. Рівень зареЄСТРОПОllоrо безробітrи на 

кінець року, % 
9. Навчено новим професіям на 

виробництві, осіб 

10. Підвищили IСПОJlіфіl(вціlО на 

виробництві 
11-, Питома вага ОТІ'01' робочого часу у 

зв'язку із віДПУСТІСОМИ за ініціаТИВОІО 
адміністрації до Фопду_робочого часу, % 

НаЧ8JJЬНИК управлІння ПІ,nцl то 
соціального захисту 1І0СОJІСllНя 

2002 р. 2003 р. 2004 р. 200Sp. 
(звітні (звітні (очіку- (прог-
дані) дані) • 

нозні ваНІ 

дані) дані) 

87,1 87,9 88,4 88,S 

59, І 59,3 51,8 52,0 

28,8 28,9 25,2 25,3 
30-,_3 30,4 26,6 26,7 
12,5 14,6 18,1 20,1 

5,26 5,31 5,51 5,6 

4,19 5,38 6,25 7,155 

1,01 1,04 1,39 1,4 

20,1 20,3 20,6 20,9 

3,13 2,07 1,15 1,13 

589 559 565 570 

--

__ 0_.... РогаТIОК Ю.П. 



у. Б8J1811С руху робочої СИJlИ через державну CJlужбу зайнятості по місту 
(осіб) 

Найменування показника 

1. Пропозиція робочої сили - всього 
2. Чисельність незайнятих громаДЯIІ, які 
перебували ІІа обліку в державній службі 
зайнятості ІІа початок року 

З. Звернулося за СПрИЯlІlІЯМ у 

працевлаштуванні незаіінятих громадян 
Пj)ОТЯГОМ року - всього 

у тому числі: 

- особи, звільнені у зв'язку із зміllами в 
організації виробництва і праці 

- особи, звільнені з причин ПЛИНllості 
кадрів (довідково: власне бажання, 
порушиики) 

- ВИnYСI(нИКИ вищих нав~lалыІхx 

заlслвдів 
ВИnYСI(нИКИ професійно-техніЧІІИХ 

навчальних закладів 
- випускники середніх 
загальноосвітніх шкіл 
- особи, Яlсі звільнились зі строкової 
війсы�овоїї або альтеРІІативної 
(lfевійсы�оDоі11 служби 
- особи, звільнені на підставі 
ПРИПИllеll1iSl трудового договору або за 
ЗГОДОJО сторіІІ 
- іJJші І(атегоріі незайнятого населеШIЯ 

4, ПрацеWJаштовано незаііНJ1ТИХ громодян 
Пj)О'.'JJГОМ РОІСУ 

5,· ЧисеJJЬJJість осіб, які зняті з оБJІіІ<у ДЛЯ 
СОМОС1'іЙIІОГО працевлаштуваНJIJJ 'га з 

іJJUJИХ 1JРИLJJіН протягом року 
6, ЧисеJILllість незайнятих грОМОДІlІІ, ІІI(і 
псрсGУIJWl1'І ІІа обліку в держаВllit·t CJJужбі 
ЗВ"ШJ'J'оС'гі ІІа І(іllець року 

2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 

звітні дані звітні дані очікувані прогнозні 
дані дані 

5446 4224 3540 3620 

2364 1708 1087 1000 

3082 2494 2453 2620 

260 245 152 170 

856 613 550 570 

60 44 45 47 

45 44 35 37 

65 51 30 35 

50 34 24 26 

1162 929 1380 1500 

584 534 237 235 

1613 1728 1900 1880 

2125 1409 640 740 

1708 1087 1000 1000 

, ~\: .... , 

.. :Ди~ектор Броварського МРБЦЗ F~ t1 ПаmНІОК Г.М. 



УІ. Завдання місцевим органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування з розширення сфери прикладання 

праці за рахунок створення нових робочих місць 

Назва регіону 

Всього по м. Бровари 

В тому числі 
за галузями економіки: 

з них у: 

промисловості 

будівництві 
• • 
сшьському господаРСТВІ 

транспорті та зв'язку 

торгівлі, громадському харчуванні, 
•• • 

матеРlально-теХН1ЧНОМУ постачаННІ 

та збуту, заготівлі 
• •• • • 

ОСВІТІ, наУЦІ, КУЛЬТУР1, мистеЦТВІ 

охороні здоров'я, фізкультурі і 
соціальному забезпеченні 

хситлово-комунальному 

господарстві і невиробничих видах 
побутового обслуговування 

населення 

, о 

фіlіВlісуванні, кредитуванні, 
С'СРllAуианні 
•• • 

апараТІ орган1В державного І 

господарського управління, 
Ісооперативних і громадських 

органах 

інших галузях 

,. . . .' 

на 2005 рік 
(одиниць) 

Обсяг створення нових робочих місць в 
_усіх сферах економічної діяльності 

у тому числі: 

всього 
у галузях в інших сферах . • .. 
еКОНОМ1КИ еКОНОМ1ЧНО1 . . 

ДlЯЛЬносТ1 

1600 730 870 

- 730 .. 
.. .. 
.. 219 .. 
.. 51 .. 
.. - .. 
.. 58 .. 
- 175 .. 
.. 15 .. 
.. 14 .. 
.. 14 .. 

51 

43 

14 

- 76 

: .. :: о о НаЧ8JIЬНИК управлІННЯ праЦІ то 
: 0;00 ОО •• о соціального захисту насеJlеllllЯ о -~ РОГ8Т10КЮЛ 



vп. Обсяги надання соціальних послуг держаВНОIО 
служБОIО зайнятості по місту 

Найменування показника 

I.ІІрацеВЛ~lування,всього 

1.1. на вільні та новостворені 
робочі місця за сприяння державної 
служби зайнятості, всього 

З НИХ: 

на заброньовані робочі місця 

на сезонні ]!оботи 

1.2. шляхом надання дотацій 

роботодавцям 

1.3. шляхом одноразової виплати 
допомоги по безробіттю для 
організації безробітними 

підприємницької діяльності 
2. ІІрофесійна підготовка, 
перепідготовка та підвиrnцення 
кваліфікації 

3. Надання профорієнтаційних 
послуг, чол. (кількість послуг) 
4. Залучення до участі в 
оплачуваних громадських ~оботах 

Директор Броварського МРБЦЗ 

(осіб) 

2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 

. . . . . . 
ЗВІТНІ ЗВІТНІ ОЧІкуванІ прогноз . . . . . 
даНІ даНІ данІ НІ данІ 

1613 1728 1900 1880 

1487 1594 1731 1702 

160 160 90 90 

27 49 61 70 

99 98 108 108 

409 439 430 420 

8704 10095 7616 7660 

479 440 460 460 

ІІапппок Г.М. 
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УШ. Прогноз розподіJIУ підприємств, установ і організацій 

НвймевуванВJI видів 
економічної діяльності 

Всього по М. Бровари 

- сільське господарство, . 
мисливство та ЛІсове 

господарство 

-рибне господарство 

- добувна промисловість 
- обробна промисловість 
- вироб~во 
елепроенергії, газу та 

води 

- будівницrво 
- опrова й роздрібна 
торгівля, торгівля 
'Іранспортними засобами, 
ПОW1.У 1 п З ремонту 

- готелі та ресторани 
- транспорт і зв'язок 
- фінансова діяльність 
- операції з нерухомісno, 
здавaнВJI під найм та 
послуги юридичним 

особам 

- державне ynpавлiннJI 
- освіта 
- охорона здоров' JI та 
соціальна допомога 

': колепивні, громадські 
та особисті послуги 

.. ;;:. ·.по~ домашньої 
llPИW1.У.1.D 

:.: :::'. 1. екстериторіальна 
.. :діильНість 

Кількість 
підприємств, 
установ та 

організацій 
регіону на 
початок 

проmозного 

року, 

одиниць 

2920 

500 

275 

1480 

3 
84 
175 

66 

54 
53 
40 

190 

з них кількість 
підприємств, 

установ та 

організацій, з 

яких можливе 

вивільненНJI 
працівників 
протJlГОМ 

проmозного 

РОку,одиниць 

6 

4 

1 

1 

Чисельність 
працівників 

підприємств, 
установ та 

організацій 
регіону на 
початок 

прогнозного 

року, осіб 

20124 

5796 

4186 

3421 

19 
751 
600 

231 

484 
1561 
2110 

965 

Зних 
чисельність 

працівників, які 
можутьбyrи 

вивільнені з 
підприємств, 
установ та 

організацій 
регіону 
протягом 

прогнозного 

року, осіб 

127 

114 

8 

5 

ПашнюкГ.М. 
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ОО х. Заходи на 2005 рік щодо реалізації 
Державно. програми зайнятості населення ( за напрямами) 

НвймевуванВJI заходу Виконавці (місцеві 
органи виконавчої 

ВЛЦДИ,ЇВІПіустанови 
та організаціі1 

Термін 
виконанни 

1 2 З 
1.Формування нормативно-правової бази у сфері зайнятості 

населення 

1.1. З метою удосконалення діючого Броварський базовий Протягом . 
законодавства та lВІПИХ нормативно- міськрайцентр року 

правових актів у сфері зайнятості зайнятості 
васелеввя запровадити обговорення питань Управління праці та 
політики зайнятості населення, які соціального захисту 
ВИНИКають при іх практичному населення 
застосуванні і суттєво впливають на ринок mдприємства, 
праці, та подавати в установленому установи, організації 

порядку пропозиції щодо внесення змін і 
доповнень. 

1.2. З метою роз'яснення нових форм 
роботи служби зайнятості та ознайомлення 
з послугами служби зайнятості населення 

та роботодавців готувати інформацію для 
засобів масової інформації (ЗМІ). 

Броварський базовий ПРОТJIГOм 
міськрайцевтр року 

зайнятості 
Газета "Нове життя" 
Студія телебачеввя 
"НаІПе місто" 

! Рцдіомовлеввя 

1.3. Надавати міськрайцевтру зайнятості Державний 
інформацію щодо реєстрації підприємств і реєстратор 
організацій усіх форм власності та міськвиконкому 
фізичних осіб, які займаються Управління 

Протягом 1 О 
днів після 
реєстрації 
або 

підприємницькою діяльністю, а також економіки ліквідації 
інформацію про припивеввя їх діяльності підприємств 
ДJIJI КОНТРОmo за додержанням діючого 

І 
I~З~аІ~о~в=о~~~ав=~~=а~. ________ ~ __ ~ ______ ~ __ ~ __ ~ ________ ~ __ ~ ____ ~ 
І 2.ПРОфесіЙно-освітня підготовка кадрів, підвищення якості 

.' '. робочої сили 
2.1. Надавати інформацію щодо стану та Броварський базовий Протягом 

, .~отреби :'~ на місцевому ринку праці міськрайцевтр року 
, Meтo~ об'єднанням при професійво- зайнятості 
,ТехнічноМу уч і N!!4. 

~ ·2~~. JIРОВОДИТИ семінари для всіх категорій Броварський базовий Протягом 
,'безробітних з метою визначеввя міськрайцевтр року 

. ,~~~д~~oro професійного навчання та зайнятості 
" "ПОДалЬшоГо іх працевлашl"V.аaвwI з 
hf4,,' ... ' .. ~.~. ,.. ,. 
--.1~··-~i !. . :. 

t ~~;:+.-:: .. # О,. 



r-урахуванням потреб регіонального ринку 

npаці. 

2.3. Проаналізувати стан працевлаштування 
ва перше робоче місце випусКllИКiв зоm та 
тУ з метою вивчення відповідності 
одержаної ними кваліфікації вимогам 
роБОТОдавців. 

Управління освіти Протягом 
Управління праці та року 
соціального захисту 
населеННJI, 

Броварський базовий . .. 
Мlськраицентр 

зайнятості. 

З.Збереження і створення робочих місць, сприяння підприємництву 
та самостійній зайнятості населення 

3.1. Направляти на навчання безробітних за Броварський базовий ПРОТJlГOм 
курсом: "Вступ в організацію міСЬКР8ЙЦентр року 
підприємницької діяльності" під час зайнятості 
започаткув_ання ними власної справи. 

3.2. Надавати інформаційну підтримку Броварський базовий Протягом 
підприємницькій ініціативі безробітних, в міСЬКР8ЙЦентр року 
першу чергу молоді. зайнятості 

Управління 
економіки 

3.3. Над8IПUI дотацій роботодавцям ДJUI 
працевлаштування безробітних за рахунок 

коштів Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування на 
випадок безробітrя. 

Броварський базовий Протягом 
міСЬКР8ЙЦентр року 

3.4. Розширити коло підприємств, установ, 

зайнятості 
Підприємства, 
установи,органЬацп 

Броварський базовий 

міСЬКР8ЙЦентр організацій, на яких буде проводитися 
індивідуальна форма навчання безробітних зайнятості 
ва замовлення роботодавців з подальшим Рада директорів 
іх працевлаштувавним за рахунок над8IПUI Підприємства, 

І дотацій роботодавцям. установи, організації 
3.5. Здійснювати розробку списків видів Броварський базовий 
дЬшьвості, розвиток яких необхідно міСЬКР8ЙЦентр 
стимушовати. зайнятості 

Управління 
економіки 

Протягом 
року 

Щокварталь 
но 

.4.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту 
, : і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці 

. 4.1; Визначити кількість робочих місць Міськвиконком 4 квартал 
#(одо: . бронювання для ГPOMВДJIII, які Броварський базовий 2004 року 

1 потребують соціального захисту і не здатні міськрайцентр 
t :.. • • ..... • 

; .~" рІВних· конкурувати на ринку ПРаЦІ заинпоСТl 

~I :lПJIJIXом проведення опитування ПіДПРИЄМСТВа, 
~:' .. ' .: •• # •• ., •••• 

і ~~~CТ; установ та орJ'llll138Ц1И. установи, ОРІ'ІІИІЗВЦU І 



4.2. Забезпечити броlПOВ8ННJI робочих 
місць ДЛJI працевлаштування незахищених 

категорій населения 

4.3. Сприяти першочерговому 
працевлamтyвaиmo на заброньовані робочі 
мicЦJI та професійне навчання випускників 
шкіл-інтернатів та дитячих будинків, дітей 

• ••• • 
СирІТ, ШДЛІТК1В, JIК1 залишили навчання та 

молоді, звільненої з установ, що виконують 
покараиня 

4.4. Навчати робітничим професіям 
неповнолітніх згідно з переліком робочих 
спеціальностей з метою забезпечення їх 
першим робочим місцем. 

4.5. 3дііСlПOвати направлення до 
Всеукраїнського центру професійної 
реабілітації інвалідів з метою забезпечення 

і іх спеціальністю та подальшим 
! працевлаштуванням. 

4.6. Розміщувати інформацію щодо 
кim.KOCТЇ вільних робочих місць ДЛJl 
інвалідів та навчання у Всеукраїнському 
центрі професійної реабілітації інвалідів у 

I~. 
, . . :. '.' 
..... 

: :: . . .. 
• о. .' ~ 

•• е. _ "_ 

Броварський базовий Протягом 
міськрайцентр року 
зайнятості 
населения 

Міськвиконком 

Броварський базовий Протягом 
міськрайцентр року 
зайнятості 

Відділ у справах сім'ї 
та молоді 

УправлінИJI праці та . 
СОЦІального захисту 

населения 

Рада директорів 

Міськвиконком 
Броварський базовий 

міськрайцентр 
зайнятості 
УправлінИJI освіти 
Міськвиконком 

Управління праці та . 
СОЦІального захисту 

населення 

Броварський базовий 

міСЬКР8ЙЦентр 
зайнятості 

Броварський базовий 

міськрайцентр 

зайнятості 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 

Газета "Нове життя" 
Студія' телебачения 
"Наше місто" 
Радіомовлення 
м. БJ!ОВ~И 

Протягом 
року 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

10 

Відділ в справах сім'ї 
та молоді 

Щокварталь 
но 

Рада директорів 
Броварський базовий 

• u 

Мlськраицентр 

зайнятості 



5. Реryлювання міждержавних трудових міrрацій, 
прикордонне спіВDобітництво 

5.1. Інформування ГУ МВС України в м. Броварський базовий Щокварталь 
Бровари про надходжеВЮІ клопотань щодо міськр&ЙЦевтр но 

оформлеВWI дозволів на працевлаштування зайнятості 
ДШІ іноземних громадян з метою протидії 

нелегальній міграції 
6.Надання соціальних послуr зареєстрованим безробітним 

6.1. Надавати психологічну підтримку Броварський базовий Протягом 
безробітним для підвищеВЮІ іх самооцінки міськрайцентр року 
та посилення мотивації до пошуку роботи. зайнятості 
6.2. Організувати проведення ярмарків Управління освіти. Протягом 
послуг, вакансій та професій, заходу ,,крок Відціл в справах сім'ї року 
до кар'єри", дня інформації з метою та молоді. 

ознайомлеВWI з послугами служби Броварський базовий 
зaйВJrrості, можливістю навчання, міськрайцентр 
перенавчання та перепідготовки. зайнятості 

Учбові заклади 
Підприємства, 

установи, організації 

6.3. ВисвіТJПOвати інформацію про масові Броварський базовий Протягом 
заходи у місті: ярмарки послуг, вакансій та міськрайцентр року 
професій, "Крок до кар' єри", дня зайнятості 
інформації в ЗМІ. Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Газета "Нове життя" 
Студія телебачення 
"Наше місто" 
Радіомовлення 
м.Бровари 

6.4. Визначати потребу підприємств, Броварський базовий 
• 8.., •• W 

уставов та орган1ЗацlИ У МОЖЛИВОСТІ Мlськраицевтр 

організаціі громадських робіт з метою зайнятості 
'збільшення обсягів тимчасової зайнятості Підприємства, 
населення ПIJIJIXОМ проведення ОПИтУВання. установи, організації 

I~' '" 7. Реryлювання соцІально - трудових відносин 
;. ,:1. ~., 'Забезпечувати соціальний захист та Підприємства, 
і .,гаРаНтії·, зайнятості працівників ШЛJlXОМ установи, організації 
~,', та peєarpaцii в установленому УправліННJI npaцi та 

Щокварталь 

но 

Щокварталь 

но 

Протягом 

року 
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І , 

І 
І 
! 
.І , 

порядкУ колективних ДOГ~BopiB . на 

підприємствах усіх форм власнqсті та 
господа юванни 

7.2. Здійснювати контроль за ВКJПOченням в 
колективні договори положень про 
збережеНЮІ соціальних гарантій для 
працівників звільнених з підприємств та 
організацій при скороченні штатної 
чисельності, виході на пенсію 

. 
СОЦІального 

населеННJI 

Управління . 
СОЦІального 

населеННJI 

захисту 

. 
Протягом працІ та 

захисту року 

7.3. Проводити обговореННJI на Раді Рада директорів ІУ квартал 
директорів хід виконання Програми Броварський базовий 
зайнятості населення за 2005 рік та проекту міськраіцентр 
Програми зайнятості населення на 2006 рік. зайнятості 

Управління 
економіки 
Відділ в справах сім'ї 

та молоді 

; .. 



Начальник управлjШUI праці та 
соціального захисту населеиНJI Ю.П.РогаnOt 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА COЦIA.JIЬHOГO ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

о 7 4 О О, м. Бровари, вуn. Гaraріив. 8 ссА» 
ТCJI. 5-45-48, 5-15-84, 5-12-32 
факс 5-23-88 

у ДІ( в Кllівс.кіА обnасті 
МФО 821018 Код 2357 1 923 
р./р. 11620505111 

1(2 o.f від,f :r, О( 200 s- р. 
Нa,N'!! від 200 =р Голові міськоїради 

'--- ----- АнТОІІенку в.о. A-n_"u 

~Р:!і'ЯQР'~VК- r-
Про винесення питання на 

сесію міської ради ~~. t &f'b' -(10 (j-f. ~ 
у правлінНJI праці та соціального захисту населенНJI Броварської міськради 

просить винести на розгляд сесії народних депyrатів, що відбудеться 3 лютого 2005 року, 
питання про затверд>кенНJI "Проrpами зайнятості населенНJI м.Бровари на 2005 рік", 
схваленої рішенням виконкому від 14.12.04р. Н!! 580. 

Начальник управліввя 

РоМВІIСIІКО 5 І 584 

о 

О ' .... ' 
о' • 

.' . . 
,.. :е. .. ~ 

Ю.П.РогатIОК. 

0'1- . ·6роварсыolй ~Ф'.1' 
Вхlд.ниЙ .r/.~ 

.~ ,,-1:!t. р,( =. . 
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~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА кнlвської ОБЛАСТІ 

ynРАВЛІННН ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННН 

о 7 4 О О. М. Бровари, вул. ГаraріиD, 8 «А» 
тeJI. S-4S-48. S-IS-84, '-12-32 
факс '-23-В8 

Від ____ ....; 
HaH2~ ___ Biд ___________ _ 

у ДІ( а КиївськіR області 
МФО 821018 Код 23 S 71923 
р./р. 11620S0SIll 

0,1. 6 'l}aJUU 
, 

. ----~~R;;-~' Міському голові 
IVA~~II І ~ ~TOHeнкy в.о. 

/" ,fJ.(}/'~ 
Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради просить доповнити "Програму соціального захисту пенсіонерів, інвалідів 
та соціально незахищених верств населення на 2005 рік" пунктом: ,Дрограма 
місцевої підтримки підприємства "Центр соціально-трудової, професійної та 
медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та молодих інвалідів" 
Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового 
апарату ,Драгнення" та зробити перерозподіл коштів: 

- зменшити кошторисні призначення на безоплаТНИЙ та пільговий 
відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань в сумі 10,0 тис. грн.; 

- виділити кошторисні призначення на фінансування програми 
"Прагн~ння" в сумі 1 0,0 тис. грн. 

Начальник управління 
» 
ю.п. Рогатюк 
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