
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Програми зайнятості 

населення міста Бровари на 2008-2009 роки 

Розглянувши проект Програми зайнятості населення міста Бровари на 
2008-2009 роки (далі - Програма) з врахуванням рішення виконкому 
Броварської міської ради від 11.12.2007N!!6З 1 ''Про проект Програми зайнятості 
населення міста Бровари на 2008-2009 роки", з метою забезпечення реалізації у 
місті напрямків державної політики зайнятості, відповідно до статті 14 Закону 
України "Про зайнятість населення" та керуючись пунктом 22 частини першої 
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, 
охорони здоров'я та довкілля міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Затвердити Програму зайнятості населення міста Бровари на 2008 -
2009 роки (додається). 

2. Рішення міської ради від 26.01.06 N!!900-4З-04 "Про затвердження 
Програми зайнятості населення міста Бровари на 2006-2007 роки" зняти 
з контроJПO В зв 'язку з його виконанням. 

З. Контроль за виконанням ~покласти на ~остійну ~омісію з 
питань соціального захис ~ ~Q~еПЧf&~tJ орони здоров JI та ДOBК1JIJIJI • 
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3агальніположення 
Прогр~а з~йнятості населення міста Бровари на 2008-2009 роки 

розроблена ВІДПОВІДНО до Законів України "Про зайнятість населення", ,Дро 
загалЬН~ОБОВ' язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", 
"Про МІсцеве самоврядування в Україні", Програми президента України від 
11 ~07 .200~ Н!! 1 073 "Про вдосконаленНJI державного регуmoвання у сфері 
заи~:ОСТІ ~аселення та ринку праці вУкраїні", постанови Кабінету Міністрів 
УКРаІНи ВІД 05.07.2006 Н!!922 " Про затвердженНJI Основних напрямків 
проведення державної політики заЙНJIТості на період до 2009 року", 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 Н!!156-р "Про 
затвердження плану дій щодо реалізації в 2007 - 2008 роках Основних 
напрямків проведення державної політики зайНJIТості на період до 2009 року", 
наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.05.2007 Н!!231 
"Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) 
програм зайнятості населеННJI на 2008-2009 роки, , розпорядження голови 
Київської облдержадміністрації "Про поліпшеННJI ситуації у сфері зaйнJlтості 
населення" від 31.07.2007 року Н!! 635. 

Метою Програми зайНJIтості населенНJI на 2008 - 2009 роки є покращенНJI 
ситуації у сфері зайНJIТості населення, розробка здійснена на основі аналізу 
стану справ, перспектив економічного розвитку та ринку праці міста 

І. Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбачених 

програмою зайнятості населення на 2006-2007 роках 

Програмою зaйНJlтості населеННJI міста Бровари на 2006-2007 роки 
визначені напрJIМКИ діяльності щодо питань ринку праці та поліпшення ситуації 
у сфері зайнятості населення. 

Трудовий потенціал міста 

демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать 
від економічного та соціального розвитку міста. Останнім часом в місті 
спостерігається позитивна тенденція щодо чисельності населеННJI як за рахунок 
міграційних процесів, так і за рахунок природного приростr населеННJI. Це 
пояснюється інтенсивним спорудженНJIМ житлових будИНКІВ, розвиненою 
інфраструктурою міста, поліпmеННJIМ якості медичного забезпечення 

тинства материнства та ди . 
2005 рік 2006 рік 2007 рік 

(8 міс.) . 
Середньорічна чисеЛЬНІСТЬ 89,9 91,0 91,8 
наявного населеННJ1, тис. осіб 
~ибуло 2200 2136 1044 

Вибуло 1004 992 539 

Померло 
1059 1000 591 

Народилось 
890 960 601 



Внаслідок інтенсивної забудови мікрорайонів міста та виконанням
Державних соціальних програм передбачається, що населення міста з кожним 
роком буде зростати на 1.5 - 2.0 тис. чоловік. 

. .- 3~~'IR"'ic",ь нас~е"'1R у 2007 році організація зайнятості населення в 
M~CТl ЗДІиснювалася у ВІдповідності до завдань Програми зайнятості населення 
МІста Бровари на 2006 - 2007 роки, яка спрямовувалася на запобігання масовому 
безробіттю, збереження існуючих та створення нових робочих місць, 
організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, 
підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності. 

Політика зайнятості характеризується позитивним приростом основних 
показників цієї сфери: зростанням темпів зайнятості населення; створенням 
нових робочих місць; працевлаштуванням безробітних; зменшенням 
навантаження на 1 робоче місце, рівня безробіття тощо. 

Позитивна тенденція на ринку праці пов'язана не тільки із зменшенням 
безробіття, а й з помітним зростанням обсягів зайнятості, що свідчить про 
значну роботу із створення робочих місць та легалізації трудових відносин між 
найманим працівниками та роботодавцями. 

За даними Київської обласної статистики у 2006 році кількість штатних 
працівників великих та середніх підприємств міста становила більш як 19000 
тис. осіб, з них жінки - 9606 осіб, підвищили кваліфікацію 805 осіб, або 105,2% 
У поріВНJlнні з 2005 роком. Динаміка руху робочої сили на ринку праці м. 
Бровари спостерігалася із збільшенНJIМ кількості прийнятих працівників але в 
той же час збереглася тенденція до збільшення вибулих працівників, що 
зумовлено плинністю кадрів та невеликим 0,6 % скороченням штатів від 
загальної кількості вибулих працівників. 
Основними проблемами є: 

- невідповідність професійно - кваліфікаційного рівня робочої сили потребам 
економіки міста та ринку праці; 

- відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної 
зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та 
оплатою праці; 

- відсутність механізму економічного стимуmoвання роботодавців до створення 
робочих місць з гідними умовами праці 

Соціально - економічний розвиток 
Основними особливостями і пріоритетами розвитку міста у 2006-2007 

роках є проведенНJI заходів щодо спрИJIННJI структурній перебудові, збільшеННJI 
обсягів виробництва у провідних ~алузJIX е~ономіки, забезпечення надходжень 
до бюджету, розв' JlЗaнWI найгостр~ш~ СОЦІальних пр?блем, ~оловною ~ яких Є 
ліквідація заборгованості із заробlТНОI плати, безробІТТЯ та ІНШИХ СОЦІальних 

питань. ... . 
_ Інвестиційна дїлльнісn,ь OД~ з ПРІО~ИТетних ~апрЯМК1В ДІЯЛьносТІ 

МІ·С ння сприятливого інвестиц1ИНОГО КЛІмату, ЯКИИ сприяє приходу 
та є створе 011. · 

іноземних інвесторів в місто Бровари. Станом на : 0.2007 року! МІСТІ 
З 86 спільних підприємств та 34 mдприємства ЗІ 100% 
ареєстровано . ... 01 07 07 . · З альна сума іноземних 1НВесТИЦ1И станом на . . року 
IнвеСТИЦ671ЯМИ222· 8г л США. На душу населення припадає 730,67 дол. США, 
еМала , млн. до . 
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що на ~4. 7% більше обласного показника. Протягом поточного року обсяг 
прямих Іноземних інвестицій збільшився на 9708,1 тис. дол. США. 

у 2007 році обсяг інвестицій в основний капітал у фактичних цінах 
становив 231.1 млн. грн., що в 2.2 рази більше відповідного періоду минулого 
року, з них у капітальне будівництво направлено 204.4 млн. грн., у тому числі 
інвестиції в житлові будівлі складають 160.7 млн. грн. та нежитлового 
призначення- 43.7 млн. грн., інвестиції в будівництво індивідуальних будинків 
становлять 11.5 млн. грн. 

- ПідllDUЄАtНUЦn'fJО Активно розвивається мале підприємництво, яке . ~ . . 
ІСТОТНО впливає на структурну перебудову в економіці. Иого ДШЛЬНІСТЬ 

спрямована на насичення споживчого ринку товарами та послугами, створення 

умов для розвитку конкуренції, впровадження інновацій, наповнення місцевих 
бюджетів коштами, зменшення рівня безробіпя. 

Станом на 01.10.07 зареєстровано 2551 малих підприємств та 8375 
фізичних осіб - підприємців. 

Протягом останніх років чисельність працівників на малих підприємствах 
міста постійно збільшується. Це відбувається, в основному, за рахунок 
збереження діючих та створення нових робочих місць. Так у 2005 році було 
створено 1945 робочих місць, то вже у 2006 - 2979 робочих місць, а протягом 9 
місsщів 2007 року 2524 робочих місць. 

- ПРОАfUСЛОВ;СnIЬ Основу промислового комплексу міста складають 20 
великих і середніх підприємств. Найбільші за обсягами промислового 
виробництва є - кп "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій", 
ВАТ ,,Броварський завод будівельних конструкцій", філія "Меркс - Трейд", 
Казенний завод порошкової металургії. 

Темп росту обсягів промислового виробництва у 2006 році склав 1 03 .2% , 
на 2007 рік очікувалося, що цей показник складе 105.2%. 

Проте, темп росту обсягів промислового виробництва в порівияних цінах в 
цілому по місту за 9 місяців поточного року склав 111.8 %, що на 6.6% більше 
передбачуваного на 2007 рік. Найбільша частка виробленої продукції припадає 
на підприємства металургії та оброблення металу, підприємства харчової 
промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів. 

Протягом 2006 - 2007 років на підприємствах промисловості створено 297 
та 345 обочих місць, що по івнянні З 2005 оком збільшилося 1,3 ази. 

2006 рік 6 МЇCJЩЇВ 2007 року 

ее едвьомісячна за обітва плата 
6224 6458 

1179,83 и. 1413,09 и. 

зaйюrrиx омисловості осіб 
_ БvдіВНUЦnlВО В місті збер~ась позитивна те~енція нарощування 

обсягів будівництва житла, об'ЄКТІВ вироБНИЧО.ГО та СОЦІального ~изна~ен~, 
яке ведеться за рахунок різних джерел ~IНансування: KO~B суб ЄКТІВ 
підприємницької діяльності, бюджетних КОШТІВ та власних КОШТІВ громадин. ~ 
2006 році в місті введено в дію 66.7 тис. кв. м. житла. В пото~ому РОЦІ 
О • альна площа спорудженого І введеного в дІЮ житла 
Ч1кується, ЩО заг 
збільшиться на 15.6% і CКJIaдe 77.1 тис. кв. м. 



. Обс~ги робіт відповідним чином вплинули на зайнятість у цьому виді-
ДІЯЛЬНОСТІ. Так у 2006 році створено 61 робоче місце то вже у 2007 році 160 
обочих місць, що по івнянні з 2005 оком збільшилося 2,3 ази 

2006 ік 6 місвців 2007 о 
1392,50 Н. 1466,53 Н. 

2701 3047 
- О,,",ова і роздрі6на ",орz;flЛR Станом на 01.10.07. в місті працювали 203 

магазини, з них 111 магазинів переважно продовольчого профілю та 92 
непродовольчого. Мережа закладів ресторанного господарства відкритої мережі 
налічує 97 об'єктів, з них 6 ресторанів, 62 кафе, 6 барів тощо. 

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах виробників у 2007 році 
складе 482.9 млн. грн. і становитиме 102.0% до попереднього року та складе на 
1 особу 5291 грн. 

Протягом 2006 року та 9 місяців 2007 року на підприємствах оптової та 
роздрібної торгівлі створено 1980 та 1466 робочих місць, що у порівнянні з 2005 

б· 34 роком з шьшилося у , рази. 

20061!ЇК 6 місвців 2007 року 
Середньомісячна заробітна плата ГРН. 2047,77 2184,62 
ЗaйвJIтиx у торгівлі осіб 1053 1801 

Щокварталу проводиться моніторинг укладання колективних договорів на 

підприємствах, установах та організаціях, які використовують найману працю 
так зареєстровано 244 колективних договорів. Дією зареєстрованих 
колективних договорів охоплено 99,6% від загальної чисельності на 
підприємствах, організаціях та установах із загальною списковою чисельністю 
працюючих більше 15 осіб. 

До Броварського базового міськрайцентру зайнятості за отриманням 
соціальних послуг звернулося за 9 місяців 2007 року - 1479 осіб, у 2006 році -
2196 осіб, у 2005 році - 2405 меппсанців м. Бровари. Відсоток виконання 
показників програми зайнятості в 2006 - 2007 році по зверневням за 2006 рік 
становить 94,2%, за 9 місяців 2007 року - 63,5%. Зменшення звернень громадив . ,. . . 
міста до центру зайняТОСТІ пов язано ІЗ розвитком еконоМІКИ МІста та 

відповідно зростанням рівня зайнятості (покращення. умов праці, гідний рівень 
заробітної плати, соціальний пакет, інші). 

Протягом 2006 року та січня - вересня 2007 року на обліку в центрі 
зайнятості перебувало 719 і відпо~іднО 644 осо~и.. . 

Стан фіксованого ринку за ВІКОВИМ та ОСВІТНІМ РІвнем: 

%до %ДО 

кількості 9 мїсвців кількості 

2006 рік осіб, JIКЇ осіб, JIКЇ 2007 року . 
перебували перебували 

наобniку иаобniкy 

За в/К(JfJШ' рІвне", 20 0,9 
молодь у віці 15-17 років 41 1,3 

1333 43,2 1014 46,1 
молодь у віці 18-35 років 

203 6,6 120 5,5 
особи передпенсійноГО віку 
За освітІІ;'" ріВllIlAІ 17,2 425 19,3 530 
Повна вища 



базова та неповна вища 684 22,2 443 20,2 
професійно-технічна 420 13,6 317 14,4 

о 

середня 1450 1013 46,1 40,S .. етатrя 7 Закону УкраІНИ "Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробітrя" передбачає такі види соціального 
забезпечення та соціальних послуг: 

- надання допомоги по безробіттю, яку станом на 01.01.2006 року 

отримували 615 осіб; на 01.01.07 -719 осіб; на 01.10.07. - 4650сіб. 
- пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі 

шляхом надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць 
для працевлаштування безробітних, надання одноразової виплати по безробіттю 
для організації підприємницької діяльності, залучення до оплачуваних 
громадських робіт, здійснення професійного навчання, перенавчання та 
підвищення кваліФікації. 

% %9 міс 
2005р. 2006р. 

9 міс. 2006р 
.2007р 2007 до 

до 

2005р. 
2006р. 

]]рацевлaпrrовано ВСЬОГО, осіб 
1837 1624 1235 88,4 67,2 

вт.ч. 

за рахунок HaдaнНJI дотацій роботодавцям 20 19 10 95,0 50,0 
HaдaнНJI одноразової виплати допомоги по 

безробітпо ДJIJI організаціі 112 51 42 45,S 37,S 
піnпnи~ницькоїд~но~ 

ЗалучеННJI до оплачуваних rpомадських 424 387 384 91,3 90,6 
робіт, осіб 

]]poBeдeННJI навчaнНJI, перенавчaнНJI та 426 425 332 99,8 77,9 
підвищеННJI кваліфікації, осіб 

За 2006 рік працівниками центру зайнятості працевлаштовано на вільні та 
новостворені робочі місця 1624 осіб (87,3% відносно прогнозних розрахунків 
Програми зайнятості на 2006 рік); за 9 місяців 2007 року 1235 осіб - 66,4% 
річного завдання). Недовиконання планових показників зумовлено зменшенням 
звернень громадян до центру зайнятості. . 

для громадян міста центром зайнятості постійно проводяться різноманітні 
семінари, зустрічі з роботодавцями, масові заходи. Мета проведеННJI семінарів 
розкрити основні напрямки роботи центру зайнятості, зацікавити відвідувачів, 
дати орієнтири, відповісти на основні найбільш поширені запитання; 
визначення подальшого професійного навчання та подальшого іх 
працевлаштування, з урахуванням потреб регіонального ринку праці. 

Працівниками відділу активної підтримки безробітних широко і в повному 
обсязі надаються профорієнтаційні по~. . 

для молоді яка не має профеСll, прово.диться також настyпm заходи: 
співбесіда та ;естування на визначення ЗДІбностей, H~..в, ~офесійної 
придатності; надаються для вивчення ~~ з опи~ом профес1И, BlдeOKaceT~ з 
відеофільмами про актуальні профеСll, lНфОР~ац1Я щодо учбових заклад1В, 
тематичні папки з порадами з привОДУ профеСlИНОГО самовизначення, поради 

щодо вступних іспитів. 



ДЛЯ осіб з обмеженими фізичними можливостями з 18.03.2006 року 
надається статус безробітного та відповідно до рекомендацій МСЕК, побажань 
особи, про~?диться підбір роботи для працевлаштування, а також надаються 
рекомендацl1 для проходження навчання перенавчання та підвищення 
кваліфікації. ' 

п. Основні тенденціі соціаJJьно-економічного розвитку міста та 
розвитку ринку праці 

Основні прогнозні показники та перспективи економічного і соціального 
розвитку міста на 2008-2009 роки визначені з урахуванням оцінки реального 
стану економіки міста за підсумками 2006 року та тенденцій, що складаються 
протягом 2007 року. 

За прогнозами, у 2008-2009 роках продовжиться стабілізація економічної 
ситуації в місті, зростатимуть темпи росту як абсолютних, так і відносних 
економічних показників. 

Виходячи з прогнозних розрахунків та поданих пропозицій суб'єктів 
господарювання темп росту обсягів промислового виробництва у 2008 році 
складе 105.5%. 

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах виробників зросте на 

3.0 % до очікуваного у поточному році і складе на одну особу 5412 грн. 
Зростатиме кількість іноземних інвестицій в економіці міста. До кінця 

прогнозного року їх обсяги складатимуть близько 70,5 млн. дол. США в 2008 
році. У 2008 році обсяг експорту передбачається збільшити на 6.2%, а обсяг 
імпорту зменшити на 2.8%. 

Погашення або зведення до мінімуму заборгованості із виплати заробітної 
плати працівникам, підвищення посадових окладів сприятиме зростанню 
середньомісячної заробітної плати, яка досягне 1600 - 1900 грн. 

Враховуючи специфіку економіки міста, розширення ринку робочих місць 
у 2008-2009 роках буде проводитися в значній мірі за рахунок створення малих 
підприємств і розвитку самозaйНJlтості населення. Відбуватиметься також 
подальше пожвавлення підприємницької діяльності фізичними особами. За 
прогнозами, чисельність громадин, зайнятих індивідуальною трудовою 
діяльністю (підприємців) зросте у 2008-2009 роках на 1,7%. 

Програмою зайнятості на 2008-2009 ро.ки за рахунок ?,Сіх джерел 
фінансування передбачається створити 2008 роЦ1 - 2760 робочих МІСЦЬ, а у 2009 
_ 2780. Очікується створення переважно~ частини (до 7~%) новостворених 
робочих місць на малих підприємСТВах та ПІДПРИЄМЦJIМИ - фІЗИЧНИМИ особами у 
сферах малого бізнесу, торгівельних і побутових послуг за рахунок залучення 
приватного капіталу. . 

З . гн'озних розрахунків на 2008-2009 роки всього на оБЛІКУ в 
пдно про .... . б б 2650 

Броварському базовому міськрайцеНТРІ заиняТОСТІ уде пере увати 

незайнятих гpoM8ДJIН. • ... • 
Пл О nnСІ' отримання СОЦІальних послуг до центру заинятОСТІ 

анується, Щ I-'r'-. . . 750 ·б . 
зв 600 ·б яю· звільнені з причин ПЛИННОСП кадРІВ; ОСІ, ЯКІ 
ернеться ОС1 , б· О 

З • • • • ипинеННJI трудового договору а о за згодою СТОРІН; 9 
В1ЛЬнеНl на ПІдставІ пр 



осіб, які вивільнені у зв'язку зі змінами в організації виробництва; 15 осіб, які
закі~ИЛИ навчання в загальноосвітніх школах; 15 випускників професійно
теХНІЧНИХ закладів освіти; 25 випускників вищих закладів освіти; 5 осіб, які 
звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськовоі1 служби. 

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. Тому на 2008 рік планується 
працевлаштувати за допомогою служби зайнятості 1600 осіб, а на 2009 рік -1650 
осіб, з них 1526 осіб - на вільні та новостворені робочі місця у 2008 році та 1576 
осіб - у 2009 році; 32 особи - на додаткові робочі місця, що створені за рахунок 
надання дотацій роботодавцям у 2008-2009 роках; 42 безробітним здійснити 
одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації ними 

підприємницької діяльності у 2008 році та 42 особам - у 2009 році. 
З метою здійснення активної політики зайнятості, розширення ділової 

активності незайнятого населення, підвищення його конкурентоспроможності 
на ринку праці передбачається в 2008-2009 роках залучити до участі у 
громадських роботах 420 осіб, які проживають в м. Бровари. Здійснити 
профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2008 році 430 
особам а у 2009 році - 440 особам. 

Планується охопити профорієнтаційними послугами в 2008 році - 2350 
осіб в 2009 році - 2400 осіб. 



ш. Основні пока3НІІКІІ соціально-еКОНОМІЧНОГО РО3ВІІТКУ МІста Бр_овари 

Найменування показника 
2005 2006 2007 Прогнозні дані 

1. Темп зростання (зниження) 
обсягу промислової продукції 
(робіт, послуг), у відсотках до 
попереднього року 

2.0бсяг інвестицій в основний 
капітал у фактичних цінах на 
однУ особу, грн. 

З.Приріст, зниження (-) 
інвестицій в основний капітал (у 
порівняльних цінах), у відсотках 
до попереднього року 

4. Обсяг прямих іноземних 
інвестицій на одну особу, дол. 
США 
5.КільЮсть малих підприємств, 
одиниць 

6. Середньорічна 
. . 

ЮЛЬIQСТЬ 

рік рік рік 
(звітні (звітні (очікува 
дані) дані) ні 

дані) 

118,0 103,2 105,2 

3038,0 5001,9 5078,7 

В2,2р 138,3 101,6 

459,6 633,0 747,3 

898 947 989 

зайнятих працівників на малих 5,967 5,434 5,916 
підпРИЄМСТВах, тис. осіб 
7.Середиьорічна кількість 
найманих працівників на малих 5,671 5,300 5,500 
підприємствах, тис. осіб 
8.Середньооблікова чисельність 
штатних працівників ( без 
урахування найманих 
працівників статистично малих 5,140 4,849 5,200 
підприємств та зайнятих у 
фізичних осіб .: підприємців), 
тис. осіб 
9.Середиьомісячна заробітна 
плата найманих працівників 488,11 572,22 601,0 
малих підприємств, ГРН. 

2008 
рік 

105,5 

2009 . 
РІК 

106,0 

5274,7 5564,8 

105,0 105,5 

766,3 774,2 

1020 1045 

6,200 6,350 

5,800 6,000 

5,380 5,550 

630,5 715,0 
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IV. Основні покаЗНllКl1 pllHJCY праці у місті БроваРl1 

Прогнозні 
2005рік 2006рік 2007 рік . 

данІ 

Найменування показника (звітні (звітні Кочікувані 2008 2009 
дані) дані) дані) 

рік 
. 

РІК 

1. Середньорічна чисельність 
89,8 90,9 92,0 93,5 95,0 наявного населення, тис. осіб 

2.зайняте населення у віці 15-
70 років (в середньому за рік), 60,0 61,2 62,0 63,0 63,0 
тис. осіб - усього 
3. Рівень зайЮІтості, у 

відсотках до населення: 75,5 77,0 76,2 76,0 75,0 
Віком 15 - 70 років 

4. Чисельність безробітних 
громадин, ( в цілому за рік) 

2405 2196 2000 2000 2000 
зареєстрованих у державній 

службі зайнятості 

5. Чисельність безробітних 
громадин, зареєстрованих у 888 719 650 650 650 
державній службі зайЮІтості, 
станом на кінець звітного року 

6. СпіввідноmеННJI між . 
середньорічною чиселЬНІСТЮ 

безробітних, які користуються 
послугами державної служби 4,0 3,5 3,2 3,1 3,1 
зайнятості, та середньорічною 
чисельністю зайнятого 

населення % 
7. РозширеННJI сфери 
застосування праці ІПЛЯХом 1945 2900 
створення робочих місць, тис. 

2750 2760 2780 

осіб 
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v. Баланс руху робочої СІІЛІІ через БроваРСЬКllЙ міськрайцентр зайнятості 
осіб 

Найменування показника 

1. Пропозиція робочої' сипи _ 
усього 

2. Чисельність незайнятих громадин, 
які перебували на обліку в державній 
службі зайнятості на початок року 
3. Чисельність незайнятих ГPOMaдJIH, 
які звернулися до державної служби 
зaйвJIтості за СПРИJIнНJIМ у 
працевлaшryванні протягом року 
усього 

у IIIOJ1fY числі: 

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

- особи, звільнені з причин 
плинності кадрів 

- випускники вищих навчальних 

закладів 
- випускники професійно-технічних 
навчальних закладів 
- випускники середніх 
загальноосвітніх шкіл 
- особи, які звільнились зі С1роковоі 
військової або' альтернативної 
(невійськової) служби 
- особи, звільнені на підставі 
припинення 'Ірудового договору або 
за згодоlO сторін 

іюпі категорії незaAwrrого 

населення 

4. Чисельність незаЙНЯТИХ ГPOM8ДJIH 
працевлаштованих за спрИJIННJIМ 
державної служби зайнятості 
І!І!.отягом року 

5. Чисельність незайНJIТИX ГPOM8ДJIH, 
які зНJIТi З обліку Д1JЯ самостійного 
працевлаштування та з інших прИЧИН 

.!!I!.OТJIГOM рокУ 
6. Чисельність незайНЯТИХ гpOM8ДJI~, 
які перебували на обліку в державНІЙ 
~(бі зайнятості на кінець роКУ 

2005 рік 2006 рік 2007 рік Прогнозні дані 
(звітні (звітні (очікуван 2008 рік 2009рік 
дані) дані) і дані) 

3456 3084 2719 2650 2650 

1051 888 719 650 650 

2405 2196 2000 2000 2000 

179 145 90 90 90 

470 411 600 600 600 

33 53 25 25 25 

19 14 15 15 15 

40 23 15 15 15 

22 18 5 5 5 

909 836 750 750 750 

733 696 500 500 500 

1837 1624 1700 1600 1650 

731 741 369 400 350 

888 719 650 650 650 



VI.Завдання для місцевим органам Виконавчої влади та органів місцевого 
само~рядування міста Бровари із розширення сфери застосування 
працІ шляхом створення нових робочих місць на 2008 - 2009 роки 

12 

Завдання з розширення сфери 
застосування праці за рахунок 

Види економічної діJШьності створення нових робочих місць 

2008рік 2009 рік 
1 2 3 

Усього: 2760 2780 
зних : 
за видами економічної діяльності: 

- переробна промисловість ЗЗО ЗЗО 

- будівництво 
210 220 

- торгівля, peMQHT автомобілів, побутових 
виробів, та предметів особистого вжитку 1645 1645 

- діяльність готелів та ресторанів 
85 85 

.. . , - ДІЯЛЬНІСТЬ транспорту І зв JlЗКУ 220 220 
... - операцll з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг підприємцям 120 120 

- освіта 18 18 

- охорона здоров'я та соціальна допомога 42 42 

- надання комуНальних та індивідуальних 
100 послуг діяльність у сфері культури та 90 

спорту 
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vп. ОБСЯГl1 наданн • 

... Я. СОЦlаJlЬНllХ послуг деРЖ8ВНОЮ служБОIО 
З8ИНЯТОСТІ 118 2008 -2009 РОКІІ осіб 

Найменування показника 

1. Чисельність незайНJIТИХ громадян, 
працевлаштованих за сприяння 

державної служби зайнятості - усього 
(р.1.1. + р.l.2. + р.l.3.) 
в тому числі: 

1.1) на вільних створених робочих 
MЇcЦRX - усього 

зних: 

- на заброньованих робочих MicЦJIX 

на сезонних роботах 

1.2) IШIJIXом надання дотацій 
роботодавцям 

1.3) IШIJIXом одноразової виплати 

допомоги по безробітпо ДJIJI 
здійснеНИJI безробітними 
підприємницької діяльності 
2. Чисельність незайнятих ГPOM8ДJIH, 
які проходили професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищеННSl 
кваліфікації за спрИJIНЮIМ державної 
служби зaйmlтoсті 
3. Чисельність громадин, яким надано 

профорієнтаційні послуги державною 

службою зaйнJrrості 
4. Чисельність незайнятих громадин, 

залучених до участі в оплачуваних 
громадських роботах державНОIО 

2005 рік 200брік 2007 рік Прогнозні дані 
звітні звітні очїкува-.---..,-----1 
дані дані ні дані 2008* 2009* 

рік рік 

1837 1624 1700 1600 1650 

1705 1554 1638 1526 1576 

85 96 69 61 61 

о о о о о 

20 19 17 32 32 

112 51 45 42 42 

426 425 370 430 440 

3370 2894 2300 2350 2400 

424 387 420 420 420 

. службою зaйнJlтості 
.МОЖJIиве кориryванlUI обсягів НадаННЯ соціanЬНl1Х nocnyr ВІІХОДJIЧІІ із фінаНСОВl1Х МОЖJIивостеfi ФДССВБ та 

стану РИНКУ праці 



vш. ЗаХОДl1 щодо поліпшення Сllтуаціі на регіональному pllHRy 
праці у 2008 - 2009 роках 

Найменування заходу 

1 

Виконавці (місцеві органи 
виконавчої влади, інші 
установи та організації) 

2 

Термін 
виконання 

3 

1. Збереже~~~! ст~орення. ро60ЧІІХ місць, сприяння розвитку підприємництва 
та саМОСТIИНIИ заИНЯТОСТI населення, розв'язання інших проблем зайнятості 

населення 

І.1.Посилити інформаційно- Управління економіки 
роз 'яснювальну роботу з Управління праці та 
роботодавцями по створенню нових соціального захисту 
робочих місць з належними умовами населення Постійно 
праці як основи підвищення рівня Броварський базовий 
зайнятості населення. Відстежувати міськрайцентр зайнятості 
процеси у сфері зайнятості ШJ1ЯXом 
проведення моніторинry cтвopeННSl та 
ліквідації робочих місць. Надавати 
консультації та роз'яснення 
роботодавцям з питань атестації 
робочих місць та умов праці; вживати 
заходи щодо дотримання 

роботодавцями вимог чинного 

законодавства про працю, ії оплату та 

забезпечення належних умов при 

введеШlі у дію нових робочих місць 

І.2.Створити банки даних наставників 
із числа ветеранів праці з метою 
проведення профорієнтаційноі роботи 
з безробітними та молоддю. 

1.3. Надавати інформаційну підтримку 
підприємницькій ініціативі 
безробітних, в першу чергу молоді 

1.4. Розширити коло підприємств, 
установ, організацій, на яких буде 
проводитися індивідуальна форма 
навчання безробітних на замовлення 
РОботодавців, стажування з 
подальшим іх працевлаштуванням 

Управління економіки, 
Управління праці та 
соціального захисту 

населеНИJI 

Броварський базовий 
міськрайцентр зайнятості 

Броварський базовий 
міськрвйцентр зайнятості 
Управління економіки 

Броварський базовий 
міськраіцентр зайнятості 
Рада директорів 
Підприємства, установи, 

організації 

Протягом 
року 

Протягом 

2008-2009 
років 

Протягом 
2008-2009 

років 



1.5. 3 ~.~ою по~альшої оптимізації Броварський базовий 
реєстрац11 нових підприємств міськрalцентр зайнятості 
запровадити їх реєстрацію в Державні реєстратори 
електронному вигляді ШJIJlXом обміну 
даними з державними реєстраторами 

1S 

Протягом 

2008-2009 
років 

2.СПР~RННЯ заЙ~ЯТО~і громадян, які потреБУIОТЬ соціаJlЬНОГО заХІІСТУ 
І не здаТНІ на рівних умовах КОIIА.J'Jlувати на PHH~ праці 

2.1. Визначити кількість робочих місць Міськвиконком 
щодо бронювання для громадян, які Броварський базовий 
потребують соціального захисту і не міськрalцентр зайнятості 
здатні на рівних умовах конкурувати Підприємства, установи, 4 квартал 
на ринку пр~і шляхом проведенНJI організації 2007року 
опитуванНJI П1ДПРИЄМСТВ, установ та 2008 року 
організацій 

2.2 Сприяти першочерговому Броварський базовий 
працевлamтyванmo на заброньовані міськрайцентр зайнятості 
робочі місця та професійне навчaRНJI Відділ у справах ciMri та 

випускників шкіл-інтернатів та молоді 
дитJIЧИX будинків, дітей сиріт, Служба . . 
підлітків, які залишили навчанНJI та неПОВНОЛ1ТНІХ 

в 
Протягом 

справах 2008-2009 

молоді, звільненої з установ, що УправліННJI праці та 
виконують покараННJI соціального захисту населеННJI 

Рада директорів 
Міськвиконком 

2.3. Навчати робітничим професіям Броварський базовий 
неповнолітніх зГідно з переліком міськрайцентр зайнятості 
робочих спеціальностей з метою УправлiнНJI освіти 
забезпечення іх першим робочим Служба в 
місцем 

2.4.Сприяти працевлаштуванню 

інвалідів на вакантних посадах та 

вільних робочих місцях з урахуванням 
іХ побажань, стану здоров' я, 
здібностей і професійних навичок 
відповідно до висновків медико-

• ·W 

експертних КОМ1С1И 

2.5. Розміщувати. іНфОРМац~ щодо 
кількості вільних робочих М1СЦЬ для 
інвалідів та навчання. W ~ 
Bc~aїHCЬKOМY центрі профеС1ИНО1 

справах 

неповнолітніх 

УправліННJI праці та 
соціального захисту населеННJI 

Броварський базовий 
міськрайцентр зайнятості 

Броварський базовий 
міськрайцентр зaйиJlтості 
УправлiнНJI праці та 
соціального захисту населеННJI 

років 

Протягом 

2008-2009 . 
РОКів 

Протягом 

2008-2009 
років 

Протягом 

2008-2009 
років 



реабілітації інвалідів у засобах масової 
інформації та інформаційних куточках 

2.6. Сприяти залученню 

Газета "Нове життя" CтyдїJI 
телебачеННJI "Наше місто" 
РадіомовленНJI 

Броварський базовий 
міськрайцентр зайНJIтості 

2.7. Надання дотацій роботодавцям для Броварський базовий 
працевлаштув8Н1UI соціально міськрайцентр заЙНJlтості 

10 

Протягом 

2008-2009 
років 

незахищених ГPOM8ДJIH за рахунок Підприємства, установи, Протягом 

коштів Фонду загальнообов'язкового організації 2008-2009 
державного соціального cтpaxyвaнНJI років 
на випадок безробіття 

3.ПрофесіЙна підготовка кадрів, підвищення якості робочої сипи 

3.1. Надавати щомісячно інформацію 
щодо стану та потреби на ринку праці 
місцевим органам влади 

3.2. Проводити семінари ДJIJI всіх 
категорій безробітних з метою 
визначеННJI подальшого професійного 
навчання та 

працевлamтув8.IIНJI 

потреб ринку праці 

подальшого їх 
з урахуванням 

3.3. Проводити аналіз стану 
працевлаштування на перше робоче 
місце випускників ЗОШ, професійно
технічних та ВИЩИХ навчальних 
закладів 

3.4. Проводити професійну opiєнтaц~ 
з учнями випускних КJIaC~B 

загальноосвітніх навчальних З8КJI8Д1в 
ПlJIJlXом подовжеННJI угоди про 
співпрацю з управлінням освіти 

3.S.Проводити навчання безробітних за 
курсом "Основи приватного 
підприємництва" з метоЮ розширення 

.... B~ діяльності 

Броварський базовий 
міськрайцентр З8ЙНJIтості 

Броварський базовий 

міськрайцентр зайнятості 

УправліННJI освіти 
Броварський базовий 
міськрайцентр зайнятості 
УправлiнWI праці та 
соціального захисту 

населеННJI 

Броварський базовий 
міськрайцентр зайнятості 
УnpавлiнWI освіти 

Броварський базовий 
міськрайцентр зайнятості 
тов "Анастасія" 

Протягом 

2008-2009 
років 

Протягом 

2008-2009 
років 

Протягом 
2008-2009 

років 

Протягом 
2008-2009 

років 

Протягом 
2008-2009 

років 



3.6. Сприяти конкуреНТОспроможності Управління праці та 
інвалідів IIIJUlXОМ підготовки 1· • 

СОЦІального захисту 
перепідготовки кваліфікації за населення, Броварський 
професіями і спеціальностями базовий міськрайцентр 
відповідно до потреб ринку праці з зайнятості, управління у 
урахуванням Їх побажань та справах сім'ї та молоді, 
рекомендацій МСЕК 

17 

Постійно 

3.7.Запровадити випереджаюче Броварський 
навчання на основі структурних і міськрайцентр 
технологічних перебудов на 

базовий За 
потребою 

підприємствах міста 

4. Регулювання соціально - трудових відносин, використання робочої сили 
4.1. Забезпечувати соціальний захист 
та гарантії зайнятості працівників Підприємства, установи, 
ПlЛJlXОМ укладання та реєстрації в організації 

установленому порядку колективних Управління праці та 

договорів на підприємствах усіх форм соціального захисту 
власності та господарювaRНJI населення 

4.2. Забезпечити ВКJПOчення до Підприємства, установи, 
колективних договорів, що організації 
укладаються на підприємствах, УправліННJI праці та 
зобов' язань адміністрації щодо соціального захисту 
збереження робочих місць та населення 
підвищення кваліфікації працівників і 
проведення навчання на виробництві, 
а також забезпеченням державних 

соціальних гарантій працівникам 
ПlЛJIXом обов'язкового перерахування 

внесків до соціальних фондів 
соціального страхування 

4.3. Проводити . обговоре~ хою: 
виконання Програми заиняТОСТl 

населення на 2008-2009 роки 

4.4.Посилити співпрацю з 
Підприємствами, організаціямИ та 
Lx.становами щодо в~ішеИИЯ 

Рада директорів 
Броварський базовий 
.... u • 

М1ськраицентрзaиНJlТОСn 

УправліННJI економіки 
Управління праці та 
соціального захисту 

населения 

Управління економіки 
Управління праці та 
соціального захисту 

Постійно 

Постійно 

Протягом 
2008-2009 

років 

Протягом 
2008-2009 

років 



населення 

Броварський базовий 
міськрайцентр зайнятості 
Броварська об' єднана 
державна податкова інспекція 

5.1. .'" оmирювати нові форми Броварський базовий 
профеСIИНОГО навчання безробітних ... .. . . . , Мlськраицентр заиНЯТОСТl 

18 

ЯКІ зареєстрованІ у центрі зайнятості , 
з метою зменшення обсягів Постійно 
довготривалого безробіття 

5.2. Надавати психологічну підтримку Броварський базовий 
безробі;ним для підвищення їх міськрайцентр зайнятості 
самООЦІНКИ та посилення мотивації до 

пошуку роботи 

5.3 Сприяти у працевлаштуванні Броварський базовий 
безробітних з числа молоді за рахунок міськрайцентр зайнятості 
надання дотацій роботодавцям за 
кошти Фонду загальнообов 'язкового 

державного страхування України на 
випадок безробіття 
5.4. Підвищити інформованість Управління економіки 
населеННJI регіону та роботодавців про Броварський базовий 
стан ринку npаці~ наявність вільних міськрайцентр зайнятості 
робочих місць (вакантних посад), Управління праці та 
можливості перенавчання, тимчасової соціального захисту 
зайнятості шляхом проведення населення 

цільових масових заходів 

5.5. Розширити коло підприємств, Броварський базовий 
установ та організацій ДJIJI укладення міськрайцентр зайнятості 
договорів про організацію Підприємства, установи, 
громадських робіт шляхом організаціі 
проведеННJI опитування 

5.6. Посилити координацію та Броварський базовий 
взаємодію центру зайнятості з міськрайцентр зайнятості 
місцевими органами влади за всіма Управління економіки 
програмами спрямованими на 
орієнтацію безробітних у 
започатхуваннівласноісправи 

J.7.Вивчити питання ~o -формування Броварський базовий 

Постійно 

Постійно 

Постійно 

4 квартал 
2007 

2008-2009 
років 

Постійно 



19 механізМ?' залучення рОботодавців у 
створеННІ умов для профпідготовки на 
виробництві та навчальних закладах. 

міськрайцентр зайНJIТОСті, Протягом 
управління економіки, освіти, року 
праці та соціального захисту 
населення 

5.8. Здійснювати освітньо - Броварський базовий 
просвітницьку діяльність щодо міськрайцентр зайНJIТості, Постійно 
профілактики ВІЛ СЮД управління освіти, праці та 

5.9.· Забезпечити зош міста 
стендовим обладнанням з 
npофорієнтаційними послугами 
служби зайнятості. 

соціального захисту 
населення 

Броварський 
міськрайцентр 
Управління освіти 

базовий 
зайнятості, Протягом 

року 

5.10.Проводити З учнями Броварський базовий 
загальноосвітніх навчальних закладів міськрайцентр зайнятості, 
групові профінформаційні Управління освіти Постійно 
консультаціі, профорієнтаційні 
семінари, npофесіографічні уроки 

5.11. Проводити профорієнтаційні Броварський базовий 
заходи серед різних категорій міськрайцентр зaйНJIТості, 
населеНIUI та надавати УnpавлїнНJI освіти Постійно 
профорієнтаційні послуги соціально 
незaxиrnцеНJD4 KaTeгop~ населення 
для підвищення іх 
конкурентоспроможності на ринку 
праці 

Секретар ради .В. Сапожко 



Подання : 

Начальник управління праці __ ~C)IIt.o!!~~~,J:.L __ A.I. Петренко 
та соціального захисту населення 

Погоджено: 
Заступник міського голови __ ~"",,---,-~ __ B.O. Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УНР АВJllННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

о 7 4 О О. М. БроваРll, вуn. rarapillll, 18 
тcn. 5-45-48, 5-15-84, 5-12-32 
факС 5-23-88 Email: uрsznmЬ@mаіl.ПІ 

N!5G1L від (~ 1! 200 L р. 
На Н! від ______ 2ОО---Р. 

Про ВКJПOчення в порядок денний 

УДК в КllївськіА 06nасті 
МФО 821018 код 03193637 
~/~ 35413012001633 

Секретарю Броварської 

міської ради 

Сапожку І.В. 

/грудневої сесії Броварської міської ради 
питання про схвалення <dIрограми зайнятості 

населення міста Бровари на 2008 - 2009 роки» 

Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради просить ВКJПOчити В порядок денний грудневої сесії Броварської міської 
ради питання про схвалення <dIрограми зайнятості населення міста Бровари на 

2008 - 2009 роlOD). + 

Начальник управління А.І. Петренко 

Птр 51584 
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