
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСn 

РІШЕННЯ 

ГПро внесення змін до рішення Броварської міської ради l 
від 26.01.2006 Н!! 900-43-04 "Про затвердження Програми 
зайнятості населення міста Бровари на 2006-2007 роки" 

На виконання розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації від 22.08.2006 Н!! 683 "Про внесення змін до розпорядження 
голови Київської облдержадміністрації від 30.12.2005 Н!! 924 ,,про 

затвердження Програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 
роки" та відповідно до ст. 14 Закону України "Про зайнятість населення" та 

керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Броварська міська рада 

ВИРІllIИЛA: 

1. Внести зміни до рішення БроваРСЬКQЇ міської ради від 26.01.2006 Н!! 
900-43-04 "Про затвердження Програми зайнятості населення міста Бровари на 
2006-2007 роки": 

Розділи УІ "Завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок 
створення нових робочих місць на 2006-2007 роки" та УІІ "Обсяги надання 
соціальних послуг державною службою зайнятості на 2006-2007 роки" 
Програми зайнятості населення міста Бровари на 2006-2007 роки викласти у 
новій редакції згідно з додатками 1, 2. 

2. Визнати такими, що втратили чинність розділи УІ та УІІ Програми 
зайнятості населення міста Бровари на 2006-2007 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 26.01.2006 Н!! 900-43-04 "Про затвердження 
Програми зайнятості населення міста Бровари на 2006-2007 роки". 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та . 
довКІЛЛЯ. 

Секретар ради І.В. Сапожко 



Подання: 

Начальник управління праці 
та соціального захисту 

населення 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

_~Q~fJJL..:8A~lЛ/'~ __ А.І.Петренко 

q:f ift6. ~ л.п. ШеСТОDII 

'~ 
-- d I.r. лавер 

Начальник загального відділу ~. Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії 
з питань соціального захисту 
населеННJI, охорони здоров' я 

та довкілля 

000729 

__ ~~~ ___ В.В. БагНЮК 



Додаток Н!! 2 
д~ "рішення міської ради 

від оІ6./Р.ОО'н!! (3-1-t'tJ~ 

VII. ОБСЯГIІ надання соціаЛЬНllХ nocnyr держаВНОIО cnужБОIО 
заіінятості на 2006-2007 РОКІІ 

осі6 

Найменування показника 2003 рік 2004 рік 2005 рік Прогнозні дані 
звітні звітні очі кува-
дані 

. 
ні дані 2006 2007 даНІ 

рік рік 
1. Працевлаштовано - всього 

(р.l.!. + р.l.2. + р.1.3.) 1728 1861 1860 1860 1860 

в тому числі: 
1.1. на вільні та новостворені робочі 

місця за сприянНJI державної служби 
1594 1694 1733 1733 1715 

заИнятості- всього 

зних: 

- на заброньовані робочі місця 160 82 85 76 76 

- на сезонні роботи 
О О О О О 

1.2. uшяхом надання дотацій 

роботодавцям 49 57 15 15 33 

1.3. uшяхом одноразової виплати 

допомоги по безробіrnо для організації 
безробітними підприємницької 98 110 112 112 112 
діяльності 

2. Проходило професійну підготовку, 
перепідготовку та· .підвищення 439 420 395 425 395 
кваліфікації 

3. Надано профорієнтаційиих послуг 4157 3623 3215 3085 3105 

4. Залучено до участі в оплачуваних 
451 410 480 300 громадських роботах 440 

-

Секретар ради .В. Сапожко 



Подання: 

Начальник управління праці 
та соціального захисту 

населення 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

_~Q __ JI14~I.t=a=v;......_ А.І.ПетреВkО 

Q!1 ~.п. ШестоП8JI 



Додаток Н!! І 

до рішення міськоі ради 
від Jc. ~O, С)!;. Н!! f'3 ;t..1'()-OS-

УІ. Завдання з розширення сфеРl1 застосування праці за рахунок 
створе~ня нових робочих місць на 2006 - 2007 роки 

........ '.. . : осіб 

Н!! ВИДИ економічної діяльності 
зlп 

1 2 

1 

Усього: 

з них: 

за видами економічної діяльності: 

сільське господарство, 
мисливство та лісове господарство 

2 рибне господарство 

з добувна промисловість, 
обробна промисловість, 

4 
S 

виробництво електроенергії, газу та води 

будівництво 

оптова й роздрібна торгівля, 
торгівля транспортними засобами, 
послуги з ремонтУ 

6 готелітаресторани 

7 транспорт і зв"язок 

8 фінансова діяльність 
9 операції з нерухомістю, 

здавання під найм та 
послуги юридичним особам 

1 О державне управління 
11 
12 

освіта 

" та охорона здоров я 

соціальна допомога 

1 З колективні, громадські та 
особисті ПОСлУГИ 

14 послуги домашньої проИСJIYГИ 

16 інші ~a1 Нв 

Секретар ради 

Завдання з розширення 

сфери застосування праці 
за рахунок створення 

нових робочих місць 

2006 рік 2007 рік 
3 4 

2900 2750 

540 452 

190 173 

1624 1614 

17 17 
162 154 
1S 12 

90 78 

10 10 
62 60 

80 80 

110 100 



Подання: 

Начальник управління праці 
та соціального захисту 

населення 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

~QoLAtI1Мr..:.st.:ША/~~_ А.І.Петренко 

..d ~-;?,л.п. Шестопап 
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