
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про виконання Програми зайнятості 
населення міста Бровари на 2008-2009 роки, 

затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 27.12.07 N!!569-З 1-05 та затвердження Програми 

зайнятості населення міста Бровари на 2010-2011 роки 

І) 

Заслухавши звіт начальника управління праці та соціального захисту 
населення Броварської міської ради про виконання Програми зайнятості 
населення міста Бровари на 2008 - 2009 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 27.12.07 N!!569-З 1-05 та розглянувши проект 
Програми зайнятості населення міста Бровари на 2010-2011 роки з врахуванням 
рішення виконкому Броварської міської ради від 10.11.2009 N!!520 "Про проект 
Програми зайнятості населення міста Бровари на 2010-2011 роки", з метою 
забезпечення реалізації у місті напрямків державної політики зайнятості, 
відповідно до статті 14 Закону Украіни "Про зайнятість населення" та 
керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань . , . . 
СОЦІального захисту населення, охорони здоров я та довКІЛЛЯ, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Звіт начальника управління праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради про виконання Програми зайнятості населення міста 
Бровари на 2008 - 2009 роки взяти до відома (додаток N!!l) 
2. Затвердити Програму зайнятості населення міста Бровари на 2010-2011 роки 
(додаток N!!2). 
З. !іmення міської ради від 27.12.07 N!!569-ЗІ-05 "Про за~вердження Програми 
З8ИНЯТості населення міста Бровари на 2008-2009 роки зняти з контролю у 
зв'JIЗ .. ку З иого виконанням. '" . . 
4 Контро нням цього рішення покласти на ПОСТІИНУ КОМІСІЮ З . ль за викона " 
ПИтань соціального захисту нас ороНИ здоров я та довкІЛЛЯ. 
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ДoдaToкN!! 1 
до рішеНIІЯ Броварської 
міської р'вди 

• від J.fD.Щ.; Н!! 86/,,-J)!ar
ЗВІТ про Вlfконання ПрограМl1 заіінятосіі 

населеНllЯ міста БроваРl1 на 2008 - 2009 POICII 

У 2008 - 2009 роках організація зайнятості населення в місті 
здійснювалася У відповідності до завдань Програми зайнятості населення міста 
Бровари на 2008 - 2009 роки затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 27.12.07р. N!!569-З 1-05, яка спрямовувалася на запобігання масовому 
безробітrю, збереження існуючих та створення нових робочих місць, 
організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, 
підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності. 

Політика зайнятості характеризувалася позитивним приростом основних 
показників цієї сфери: створення умов для самостійної зайнятості населення, 
ВlfЗначення пріоритетів розвитку галузей економіки з позицій створення 
робочих місць, створення умов для надійного і соціального захисту незайнятого 
населення, збалансування обсягів підготовки кадрів ЇХ освітнього потенціалу і 

попиту в робочій силі на ринку праці, підвищення СТИМУЛlоючої ролі оплати 
праці. 

Трудовий потенціал міста 
ДелfОZDафічні "роцесu та основні важелі деМОІ'Рафічної політики залежать 

від економічного та соціального розвитку міста. Забезпечення демографічного 
BiдтвopeННJI населення, в першу чергу, залежить від поліпшення мат~ріальн?г~ 
добробуту і умов проживання людей. Протягом 2~08 - 20~9 роюв в MICT~ 
спостерігаються позитивні темпи народжуванОСТІ. ПРИРІСТ чиселЬНОСТІ 
населення, в основному, відбувається за рахунок міграційних процесів. 

- 2008 рік 2009 рік 
(6 міс.) -Середньорічна чисельність наявного населення, 93,1 93,6 

.!!.с. осіб 
737 ~~ло 2072 

~ЛО 920 370 

~ло 1062 444 
1176 467 .. ~диJIОСЬ 
о ганіз зайнятості ІЯ - lailНвтicт6 населеНІІЯ у 2008 - 200~ рока.х рац. 

насenе ..... ася віДПОВІДНОСТІ ДО завдань Програми 
3АI;..-~ В МІСТІ З~IИСНЮВал У 2008 _ 2009 роки, яка спрямовувалася !іа 
~ТОсn населення М1ста Бровари на. . 
3аПОбі1"а__ б· береження ІСНУЮЧИХ 

- КnJU1 масорому безро ІТ'l'Ю, ~ О ганїзацію професійної підготовки та 
Jtj та СТВорення нових робочих M1C~Ь, Р . дтримку самозайнятості та 
.,цвllЩеllНJl кваліфікації безроб1ТНИХ' nJ 

Пl,ЦnPИ_. • • 
~У1НИЦької ДІЯЛЬНОСТІ. позитивним приростом основних 

по nOJIIT~a зайнятості характеризується самостійної зайнятості населення; 
а~азllИIdв цієї сфери: - створення умов ~я економіки з позицій створення 
р lfачеНIUI пріоритетів розвитку галузеи 
060ЧllX Місць; 



створення умов для надійного соціального захисту незайнятого 
населення; 

збалансування . ~БСЯ~іВ підготовки кадрів їх освітнього потенціалу і 
попиту в роБОЧІИ СИЛІ на ринку праці; 

_ підвищення стимулюючої ролі оплати праці. 

Соціально - економіЧНllЙ РО3ВІІТОК 
) Основними особливостями і пріоритетами розвитку міста у 2008-2009 

роках є створення умов для поступового перетворення господарського 

комплексу У високоефективну систему, спрямовану на забезпечення 
стабільного зростання обсягів виробництва, створення сприятливого ринкового 
середовища та стимулювання інвестиційно-інноваційних перетворень. 

Завдяки поліпшення інвестиційного клімату, подальшого розвитку 
MВJ10ro і середнього бізнесу, посилення контролю за дотриманням вимог 
стосовно виплати заробітної плати та інших сфер діяльності, показники 
соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари за 2008 рік 
свідчать, що в усіх галузях економіки спостерігались позитивні тенденції 

зростання, але в зв'язку з наслідками світової фінансової кризи в четвертому 

Dарталі 2008 року та у 2009 році відбулося зниження темпів економічного 
розвитку. Проте, показники, передбачені Програмою, в основному, у 

провідних галузях міста виконані. 
Крім того, виконувались положення Конституції та Закони України, 

забезпечувалась реалізація заходів, визначених актами та дорученнями 
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень... . 

- lнвесnаuційна діяльність Одним з пріоритетних напрJIМКlВ ДUlЛЬНОСТl 
~cтa є створення сприятливого інвестиційного клімату, JlXИЙ сприяє приходу 
Іноземних інвесторів в місто Бровари. . . 
На розвиток інвестиційної діяльності в нашому МІСТІ з~а=но. вплинули 

наспІД· ки фl·Н .. Так за статистичними даними у І ПІВРІЧЧІ 2009 року . анСОВОI кризи. , w. 

ІНВестиції в основний капітал склали 73951 тис. грн., що маиже у ТРИЧІ MeH~e ~ 
nOniBU~· •• • ,"ом 2008 року Станом на 01.10.2009 року у МІСТІ 

l" &UЦlHI З ВІДПОВІДНИМ пеРІО"" . . . 
зареєстровано 128 підприємств з прямИМИ іноземними 1Нвест~1ЯМИ. . w •• 

Ставом на 01.07.2009 року обсяг прЯМИХ інозем~их. mвеСТИЦІИ у МІСТІ 
?Ровари СЮІав 136215 млн. дол. США, щО складає 9,7 уа ВІД обсягу з~е~их 
JНОзе~.. ' . w б . січні-червні 2009 року в еКОНОМІКУ МІста 

щних lнвеСТИЦIИ по о лаСТІ, у . 
ЗllJIyчено 19943 США. За прогнозними показниками до юнця року 
ОбсlГ '. млн. дол: ій у місті Бровари зросте до 138 МЛН. дол. 
СТ11 А ПРЯМИХ 1ноземних ІнвестиЦ 728 дОЛ США завдяки внесеншо 
ЧLI\ з . влучити 21 млн. . 

np'ІІ ... : ~ рІК пл~ється З . w ' ок нових підприємств та поповнеНІ!Ю 
·"·ЧІЛ Іноземних lнвеСТИЦIИ У розвит. . 

l(ani~1n' . . мними ІнвеСТИЦІЯМИ. 
--".І ДІЮЧих підприємств З ІНОЗ~ . Б ари реалізовано 26 інвестиційних 

nРоеЗа. 9 місяців 2009 року. в МІСТІ :;ОВОМУ будівництві, в тому числі 5 
іІІ .... КТІВ: 2 - у ПРОМИСЛОВОСТІ, 1 О -. у та транспортного обслуговування, 5 
""#o\l1Biдy б . фері ЛОГІСТИКИ . 460 4 ... 8JIЬних УДИНКІВ, ус. ... фері загалЬНОІО BapTICТlO ,МЛН. 

ГРУ kОМ}'иальній сфері, 5 - У СОЦJалЬНІИ с. ацію 24 інвестиційних проектів, в 
If у. .. очатО реапlЗ . ЗВІТНОму пеРІОДІ розп 



результаТі іх реалізації в основний капітал буде залучено біля 90 
та створено понад 900 нових робочих місць. млн. грн. 

Результатом позитивн~х Зрушень в економіці міста стає розвиток 
підприємництва та ~ал~го БІзнесу. На території міста здійснlОlОТЬ господарську 
дїяльність 114~ малІ, ПIД~риємства, ~a яких праЦIQЄ 5979 працівників. Частка 
надходжень ВІД суб ЄКТІВ малого П1дприємництва до бюджетів всіх рівнів 
складає 35,5%. 

- ПідIlРllЄАfllllЦI"ВО Активно розвивається мале підприємництво, яке 
істоТНО впливає на структурну перебудову в економіці. Його діяльність 
спрямована на насичення споживчого ринку товарами та послугами, створення 

умов для розвитку Ісонкуренції, впровадження інновацій, наповнення місцевих 
бюджетів коштами, зменшення рівня безробі&Гя. 

на території міста здійснюlOТЬ господарську діяльність 1 І 43 малі 
підприємства, на яких працює 5979 працівників. Частка надходжень від 
суб'єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів за перше півріччя 
2009 року склала 48,9 млн. грн.( за 2008 рік -45,6 млн. грн.). 

ПРОJffUCJlовісn,ь Основу промислового комплексу міста складають 22 
великих і середніх підприємств. Найбільші за обсягами промислового 
виробництва є - ТОВ "Київ гума", ЗАТ "Броварський завод будівельних 
конструкцій", цех N!!2 Київського хлібокомбінату N!! 1 О, ІПІ "Бест" . 

Qбсяг реалізації промислової продукції за січень-серпень 2009 року склав 
377,1 МЛН. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року 
становить 74,5%. 

Оперативні дані промислових підприємств міста про їх діяльність у січні
серпні 2009 року свідчать, що підприємства п~сту~ово нарощують обсяги 
виробництва та поліпшують показники СВОЄІ ДІЯльноСТІ. Виробництво 
ПРОМИслової продукції у серпні поточного року с;анови~ь 70,.5% до се~пня 
МИнулого року, а за січень-серпень становить 59.7 уа до BIД~?BIДHOГO перlОд?' 
МИНулого року. Слід відмітити, що підприємс~ва харчово І ПРОМИСЛОВОСТІ, 

навіть в умовах економічної кризи, працюють стабшьно. . 
Скоротили обсяги виробництва до минулорічного показника ПІдприємства 

Jlегк .. ." оо металургії та оброблення металу, 
01 ПРОМИСЛОВОСТІ ХІМІЧНОІ, 

MAnn ... б ' иробів З деревини та целюлозно-паперового 
00&I&&'U10 удування виготовлення в .. . . 

ВИРОБНицтва. Пр~те, порівнюючи обсяги виробництва в РОЗРІЗІ МІСЯЦІВ 
n оо ощування ОТоЧНого року спостерігається поступове ІХ нар '. 398 

Протягом 2008 _ 2009 років на підприємсТВах ПРОМИСЛОВОСТІ створено 

1'а 217 Робочих місць. тенденція нарощування обсягів 
!ivdi В . . б iгanacь позитивна 6 . ІНUЦn,ВО МІСТІ З ер соціального призначення яке 

УД1ВНt.nу, б' . виробничоГО та .,' . 
Ве ·~твa житла, о ЄКТІВ фінансування: КОШТІВ суб ЄКТІВ 
n· детЬся за рахунок р~зних джерел OwтiB та власних коштів громадян. У 
2:РИЄМНиЦЬкої діяльНОСТІ, ~юджетних к м2 житла що на 4.6% більше, ніж за 
... и 8 Році в місті введено в дІЮ 89,4 ТИС. в дію -'9 5 тис. м2• Проте, наслідки 
CB'IIy~~ рік. З початку 2009 року введено плинули 'на галузь будівницт~а. 
n 1ТОВОІ фінансової кризи негаТИ~Н~ас:ленню, зменшення рівня ЇХ доходів 
~IІПинеННя видачі іпотечних креДИТ1В . нники ЩО спричинили зменшення 
06 1tynівельної спроможності - OC~OBHI ЧИ Х так 'і багатоквартирної забудови. 

CJII'iB будівництва житла, як іНДИВlДУальнИ , 



4 
Обсяги робіт відповідним Чином вплинули на з'" . . 

о 2008· аИНЯТIСТЬ у цьому ВИДІ 
діЯЛЬНОС:lо Так у о РОЦІ створено 220 робочих місць, то вже у 2009 році 21 
робоче МІсце (9 ,5 Уа). 

-Q,!"'OBO ; роздрі6110 lІ,ор~іВЛR Протягом 2009 в місті працlOВали 195 
магазИНІВ, з них 36 м~газиН1В переважно продовольчого профілю, 107 
непродовОЛЬЧОГО, 52 - ЗМlша~ого, з ~их 6 торгових центрів. Мережа закладів 
ресторанного господарства ВІДКРИТОІ мережі налічує 88 об'єктів з них 5 
ресторанів, 54 кафе, 1 О барів тощо. ' 

Протягом 2008 року та 9 місяців 2009 року на підприємствах оптової та 
роздрібної торгівлі створено 1912 та 892 робочих місць. 

Щокварталу проводиться моніторинг укладання І(олективних договорів на 
підприємствах, установах та організаціях, які використовують найману працlO, 
так зареєстровано 247 колективних договорів. Дією зареєстрованих 
колективних договорів охоплено 95,0% від загальної чисельності на 
підприємствах, організаціях та установах із загальною списковоІО чисельністю 
працюючих більше 15 осіб. 

До центру зайнятості для отриманням соціальних послуг звернулося у 2008 
році 2370 осіб, за 11 місяців 2009 року - 1465 осіб. Відсоток виконання 
показників програми зайнятості в 2008 - 2009 роках по зверненнях за 2008 рік 
становить 118,5%, за 11 місяців 2009 року -73,2 %. 
Протягом 2008 року та січня - листопада 2009 року на обліку в 

міськрвйцентрі зайнятості перебувало 566 і відповідно 490 осіб. За 2008 рік 
ПРацівниками міськрайцентру зайнятості працевлаштовано на вільні та 
Новостворені робочі місця 1551 особу (101,6 % відносно прогнозних 
розрахунків Програми зайнятості на 2008 рік); протя:ом 11 місяців ~009 po~y -
889 осіб, що складає 5З,9 % прогнозних розрахУНКІв ~рограми заинятосТl на 
2009 рік; до участі у громадських роботах у 2~08 РОЦІ з.алучено 44З особи 
(105,5% від запланованого на 2008 рік) та 216 ОСІб (51,4% ВІД запланованого ~~ 
2009 рік); на новостворені робочі місця за рахунок H~aнн~ Д?Т8ЦІИ 
РОботодавЦSIМ працевлаштовано за 2008 рік З3 особи (103, 1 ~ B~Д р~чного 
завдання на 2008 рік) та 4 особи протягом 2009 року (12,5Уо ВІД РІЧНОГО 
ЗІВДавни на 2009 рік). .. .ОО 

За 2008 . виплата допомоги по безробlТl'Ю для органlзаЦll . РІК одноразова ( 59 5 OL • о 
nіJl""'и~.,.у ... . б надана 67 особам 1 , .,0 ВІД РІЧНОГО 
-""f'\&&jJ -ЧnИЦЬКОl ДІЯЛЬНОСТІ ула 

завдання на 2008 ік). Потягом 2009 року OДHop~OBa виплата допомоги по 
без БО рр. .. діЯЛЬНОСТІ не надавалася. 

ро lnЮ для організації ПІдприЄМНИЦЬКОІ . Ф .... 
Б . айцентрОМ зайНЯТОСТІ на про еС1ИНУ 

N· роварським базовим МІСЬКР .ф. аціі направлено 450 осіб 
IДГОТов. ідвищення квалІ ІК 

(1046 rи ку, . переmдготовку та п 2008 рік), за січень-лисТоПад 2009 року на 
про' .~ вІД ЗашІанованого на 3 особи шляхом проходження стажування 
ІІа ~еС1ИНе навчання направл~но 20 8 осіб віці до 35 років. Всього з початку 
ро дnриємствах, з них 116 ЖІНОК, 7 ~iCTa (68,4% від прогнозу на 2009 
• ІСУ проходило навчання зо 1 мешканець 
~ -

фесійного навчання та подальшого ІХ 
nPaц З метою визначення подальшОГО П~~ егіональноГО ринку праці, щотижня 
AUbI бевлaurryвання, з урахуванням потр Рнари з техніки пошуку роботи. еЗробітних громадяН проводяться сеМІ 



тричі ва тиждевь ~роводяться інформаційні семінари з безробітними 
та тими XT~ шука~ робо:rY. Іх при~н~чення. розкрити O~HOBHi напрямки роботи 
И1РУ заИНЯТОСТl, заЦІкав.ити ВІДВІдуваЧІВ, дати ОрІЄНТИрИ, відповісти на 

це ІІовні найбільш поширеН1 запитання. Двічі на місяць проводяться семінари 
ОСР "3. ... . 
ДJUI безробіТВИ~ O~~ЄHTaЦII на ~ІДПРИЄМНИЦЬКУ діяльність". Під час семінару 

Пеціаліст з ОРІєвтаЦl1 на самозаИНЯТ1СТЬ надає інформацію щодо можливості 
с " 
початкуванвя влаСНОІ справи. 

за 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 
придатності; надаються для вивчення папки з описом професій, відеокасети з 
відеофіпьмами про актуальні професії, інформація щодо учбових закладів, 
тематичні папки з порадами з приводу професійного самовизначення, поради 

ЩОДО вступних іспитів. 

Вlncонуюча обов'язки начальника 

управління праці та соціального 
захисту населення 

н.о. Новікова 
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VI. Розширення сфери застосування праці шляхом створення 
робочих місць 
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м~ськрайцентр зайнятості 
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3 
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4-5 

5 

5-6 

6-8 

8-9 

9-10 

10-11 

х. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері. з~тості 11-17 
васелення, мінімізації впливу фінансово - еКОНОМІЧНОІ кризи 
ва стан ринку праці на 2010 - 2011 роки 



.. . І. Загальні ПОло'кеlIНЯ 
Програма заИНЯТОСТІ населення міста Бровари на 2010-2011 . .. З· .. роки 

О,роблена ВІДПОВІДНО до аКОНІВ УкраІНИ "Про зайнятість населення" Про 
Р б'· '11 ,aranьвоо ОВ язкове державне СОЦІальне страхування на випадок безробітrя", 
"про Mi~~eBe .самоврядув~ння .в Україні", наказу Міністерства праці та 
соці8JIЬНОІ ПОЛІТИК~ УкраІНИ ~IД 30.07.2009 N!!290 "Про розроблення та 
узгодження проеКТІВ теРИТОРІальних (регіональних) програм зайнятості 
населення на 2010-2011 роки. 
Метою Програми зайнятості населення на 2010- 2011 роки є здійснення 

конкретних заходів, спрямованих на забезпечення продуктивної зайнятості 
населення, зниження соціальної напруги на фіксованому ринку праці, 
підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку праці, 
запобігання масовому безробіттю внаслідок кризових явищ та структурних змін 
в економіці, забезпечення соціального захисту неконкурентоспроможних верств 
населення. 

п. Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста та 
розвитку ринку праці 

Основні прогнозні показники та перспе~иви економічног~ і соціального 
розвитку міста на 2010 - 2011 роки визначеНІ з ypaxYBaн~ ОЦІНКИ реального 
craнy економіки міста за підсумками 2008 року та тендеНЦІИ, що складаються 
"poTJlГOM 2009 року. ... ... 

За Прогнозами, у 2010-2011 роках продовжиться стаБІЛІзацІЯ ~КО~ОМ1ЧНОІ 
(!U<ruan;ool В . . ь темпи por.тv як абсолютних, так І ВІДНОСНИХ -· .. 1....... МІсТІ, зростатимут _.J' 
економічних . 

показниюв. . залишиться на 
У 201 О році передбачаєrься що основне коло ПІДПРИЄМСТВ 

3рівні 2009 року. Обсяг реалізов~ої продукціі досягне 560.0 млн.rpн., що на 
.6% більше . 2009 році 

ОЧІКуВаного у . . в обників зросте на 
а Обсяг реалізованої продукції у .в~дпускних ЦІнах ос: 5412 rpH. 

3.0 уа до ОЧ;YVваного у поточному РОЦІ І складе ~a одну . ... .у 
у ~"J • 34 JнвеСТИЦІИНІ проекти загальною 

В 2010 році передбачається реалJзувати 955 робочих місць 
артіcno 427 му буде створено . П ,006 млн.грн, при цьо. . заборгованості із виплати заробітної 

lJJr оraшевня або зведення дО МІНІМУМУ кладів сприятиме зростанню 
с ати працівникам, підвищення посадових 10900 _ 1950 грн. 
IJIeдвr.oмісачиоі заробітної мати. яка ДОCJ1П1е ку підприємництва У 20 І О . році 

111І .. Основним пріоритетним ~апрЯМОМб РОЗВИе:ення сприятливого клімату для ...... II!UUtтьс· НІ роки за езп ... 
3.ціА В, як І В поперед . ' . і удосконалення РІВНЯ ВІДНОС?ИН І 
CJtiВ Clle~ господарської діЯЛЬНОСТІ У ;lСТ ~ення його потужного розвитку. 

Itpаці підприємств і влади з м~т~ю З~і:~~ТЬСЯ кількість діючих малих 
ItЩn ПереДбачається, що в МІСТІ З О одиниць, внаслідок чого поступово 
cta6P~eмCTB, число яких досягне 120 

1JllЗУІоться показники. 



Передбачається, що в місті збільшиться кількість діючих малих 4 

П'ІДПРИЄМСТВ' число яких Досягне 1200 одини ' 
стабiJIізуютЬСЯ ПОК~НИКИ, , 

ць, внаслІДОК чого поступово 

програмою заИНЯТОСТІ на 2010-2011 роки за р , 
б ахунок УСІХ джерел 

фінансування перед ачається створити 2010 році - 955 робочих місць а У 2011 _ 
1211, Очікується створення пе~еважної частини новостворених роб~чих місць 
на мanих та К~Л~КТ~ВНИХ ПІдприємствах міста У сфері промисловості, 
JIОгістИКИ, ТОрГІВЛІ І транспортного обслуговування за рахунок приватного 
капіталу, 

ПЛанується, що для отримання соціальних послуг до центру 

за~нят~сТі, зверн~ться, 3 70 О~іб, які звільнені з причин плинності кадрів; 807 
ОСІб, ЯКІ ЗВІЛЬнеНІ на ПІдстаВІ припинення трудового договору або за згодою 

сторін в 2010 році та 857 в 2011 році; 130 осіб, які вивільнені у зв'язку зі 
змінами в організації виробництва; 6 осіб, які закінчили навчання в 
загальноосвітніх школах; 5 випускників професійно-технічних закладів 
освіти; 20 випускників вищих закладів освіти; 2 особи, які звільнилися із 
строкової військової або альтернативної (невійськовоі) 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 організаціі 
ОlШачуваних громадських робіт для безробітних. Тому на 2010-2011 роки 
планується працевлаштувати за допомогою служби зайнятості 670 осіб, з 
ви.х 662 особи працевлаштувати на вільні. та. новостворені ро~очі місця; 8 
ОСІб працевлаштувати на додаткові роБОЧІ МІСЦЯ, що створеНІ за рахунок 

надання дотацій роботодавцям. . .. . 
. З метою здійснення активної ПОЛІТИКИ заИНЯТ?СТІ, розшир:ння 

ДlJ10ВОЇ активності незайнятоГО населення, ПІдвищення иого 
kОНКурентоспроможності на ринку праці передбача~ься. в 2~ 10-2011 РОКах 
ЗВJIyчити до участі у громадських роботах 215 ?Сlб, яю прожив~ть в м. 
Бровари та здійснити профпідготовку, перешдготовку та ПІдвищення 

КВаліфікації 170 особам. 

ІП. О 8 8аЛЬRо-економіЧRОГО рОЗВllТКУ регіону СНОВНІ показники СОЦ. 

І'--- . 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 

(звітні дані) (прогноз (прогноз 

Найменування оерше У ні дані) ніданіі 

IІОКlІ3пика перше у оіВрі .... цілО&1)' 

оіВрі .... ціло&1)' • зарік 

• зарік (звітні (очіхува 

ї'----
дані) ні дані) 

• 1 5705 789 6547 6532 6530 
. IaB~цiї в основний 2288 



~ на одну особу, грн. 
~ . . .. 

в 2 ІндексИ 1НвеСТИЦIИ 

OCI~OBHllii капітал, у %. до 
переднього перІОДУ 

ПО • ) 69,9 49,8 35,0 M.p.(oїДnOBIДHOГO 117,0 ..... 
3. Прямі іноземні інвестиції 

IIВОДнУ особу, дол. США 1226 1257 1454 1468 
t--

4. Кількість малих 

підприємств на 1 О тис. осіб 
ИВJIDноro населення, одиниць х 124 х 129 

s. Чllсельність наявного 

ИВcenснВJI (у середньому за 

період), шс. осіб х 93,1 х 94,5 

IV. Основні показники ринку праці 

Наімевуваннв 2008 рік 2009 рік 
показника 

(звітні дані) 

І. Чисельність зайНJlТого населення 
56 55 віком 15 - 70 років (у середньому за 

період), тис. осіб . усього 

2. Рівень зdюrrості, у % до 
66,2 59,0 

чисельності населення: 

"'- віком 15 - 70 років 

v. Показники професійної підготовки 
та використання робочої сили 

-
2008 рік 2009 рік 

(звітні дані) 

Haiil\leltyBaHHR перше у 

показПllка перше у піврічч цілОl\!)' 

піврічч цілому R за рік 

в за рік (звітні (очіхува 

r-- дані) ні дані) 

1. Кіпькість 39 х 39 
навчальНИХ х 

!.Itn~, одиниць . усього 
у ТОму числі: 

·ІІІ 8JQцих навчальних закладів 2 х 2 х 
~iBHiB lUCDедитаціі 

3 х 3 
"B~ Х -.::;; навчальних закладів 

5 

100,3 100,5 

1480 1500 

131 lЗ3 

95,0 95,5 

2010 рік 2011 
рік 

(прогнозн 
і дані) (прогно 

зні дані) 

55 56 

60,0 61,0 

2010 рік 2011 рік 

(прогнозн (прогноз 

і дані) ні дані) 

39 39 

2 2 
3 3 



1=ЇІ рівнів аІфeдllтаціі - . _ професійно-техНІЧНИХ 
JlавчlUlЬНlfX закладів -2. Кількість випускників 
IIВВЧanьнИХ закладів, 
1І1С. осіб - усього 

у ТОАІУ числі: 
випускників ВИЩJlХ 

ІІІ -JlввчanьН1fX З8ICJIадів 
IV рівнів акредитації 

_ ВllПУСКННків ВИЩИХ 
иВВЧВnЬН1fX зaкnадів І-
11 рівнів акредитації 

_ ВIlПУСКНИків професійно-
технічшfX навчальних 

закладів 

3. Середньооблікова 
linькїcть шrатних працівників 
(без ypaxyвaнвJI найманих 
працівників статистично 

M~ підприємств та у 
ф138~ осіб-підприємців), 
ше. ОСІб 

4. Середньомісячна 
заробітна 

npaцівИИtdв 
иaliманих 

плата шraтних 

(без ypaxyвaнНJI 

працівників 
статистично малих 

~p~ємcтв та у фізичних 
ОСlб-п1ДПрИємців), 
I-!::2.В. - усього 

s кinь . пр' • КІСТЬ найманих 
І пі~ на малих 
~ ЄМствах, тис. осіб 

б. С . заРобі еРQДRЬомісячна 
. ТВа плата найманих 

~ац1ВВИКів 
~ємcтв, гРн. 

малих 

х 1 х 

х ззо х ЗЗ8 З40 

х 120 х 120 112 

х 60 х 60 60 

х 60 х 58 60 

20,8 20,8 19,2 19,2 20,7 

1798 1878 1788 1900 1900 

х 7779 х 7900 8100 

1230 х 1073,S 
х 

1300 

VI. Розширення сфери застосування праці шляхом 

6 

1 

З40 

120 

60 

60 

21,0 

1950 

8230 

1450 

. створеннЯ робочих місць 

("іпЬюсm • . • """ • CIIIf/OpeN"" робоч"" мlс//Ь 06ро%Оoyєmьcя lІід"".,дно до M"",""иr<U "DН/lIIDprmzy 1IoI.,"JIЄН1/1I робоч"" мlсчь. _pд:JICSHOr ntJCIIIDНО(IfJЮ Ко6Iн.1ІІУ Мlnlcmphl YlqNJfНu ./д 12 
"" 2006 . MS12.. lIJII<i тmurнНJIJIIDI,lmD ин cтso .HНJI 060Ч"" .,1 ... " 

lІайменуваllllП 
Показника 

2008 ріК 
(звітні дані) 

2009 ріК 2010 рік 2011 
рік 



1. Створено робочих місць, 
асі6 - усього 
... зних: 

• toрПДІI'!1lИМИ особами (H~ 
аідоРПОIСтвах, В установах. 1 
opraвiзаціях незале~mо вІД 

фори власноСТІ та 

opraнізаційио-правових форм 
JOCJIодар10В8ИIUI): 

осіб 
у % до загальиої кількості 

fdOревпх робочих місць 

• фізичними особами-
аідпрllЄМЦRМИ та іншими 
фЬUЧIIIIМИ особами -
lIIIItВИlCaМИ податку з доходів 
фЬичвих. осіб (включаючи 
робочі місЦІ ДJUI иайманих 
враціввиків ): 

odб 

у % до загальної кількості 
СІІОрених робочих місць -2. Створено робочих місць за 
~ екоиомічної 

перше 

піВРЇllЧ 
SI 

1644 

277 

16,8 

1366 

83,1 

1644 

у 

ціло,,!), 

ЗD рік 

3314 

561 

16,9 

2750 

83,0 

3314 

перше 

півріЧ'1 
R 

(звіmі 
дані) 

1250 

81 

6,4 

1165 

93,2 

1250 

у 

ціп0"!), 
З8 рік 
(очі кув 

ані 
дані) 

1600 

110 

6,9 

1477 

92,3 

1600 

(прогноз 
ні дані) (прог 

нозні 
дані) 

955* 1211* 

58,0 80,0 

2,5 1,0 

1211· 

ЬІьНості, осіб .: 
о ________ --~--~~---1---т---t-t 

492 . ПРОмисловість, 
~ВИЦтво електроенергії, 
О~taВОди 

187 398 183 227 617 

21 ~ 6· 
yдm~o 187 220 

~~--~--~l-~+-=-~--~-----~-----~~ 
1IIt.,.O ОПТОва й роздрібна 

15 

~~UL, торгівля 
~~l'tInIМи засобами, 
~3peMoвтy 

~cBiтa 

L'--fOТeлі та ани 
~анспорт і зв'взок 
~ЇIIaнCOBa діяльність 
~aн:e~aцii з нерухоміСТІО, 
~..:: ШД найм та поcлyrи 
-....:; особам 

~жавне YJmaвnіння 

908 

3 
66 
144 
1 

76 

1 

1912 

12 
113 
258 

1 

229 

2 

745 

о 

78 
84 
О 

87 

о 

942 

о 

93 
117 
1 

99 

1 

238 281 

62 383 

10 



. охорова здоров'Я та 
З6 coцianьBa допомога 51 11 21 4 6 

~КТlIBB~, громадські та 
особllСТl послуГИ зз 116 4З 74 10 12 

~ - івші О О 4 4 23 27 

~ 
. . . . . . . 'оо • tїнформвцut стосується ІОРИДИЧНИХ І фІЗИЧНИХ ОСІб, ЯКІ реашзують ІнвеСТИЦІИНІ проекти 

vп. Показники руху робочої СJІЛИ через Броварський базовий 
міськрайцентр зайнятості 

(осіб 

. 
2008 рік 2009 рік 2010 2011 

(звітні дані) рік рік 

Віn"lенуванни перше у 
(прог (проmо 

ПОКa:JИ.lКа перше у піврічч цілому нозні знідані) 
піврічч цілому зарік SI дані) 

в зарік (звітні (очікува 

дані) ні дані) .... 
1. Чисельність незайнятих 400 
~. ві перебувanи ва 566 566 999 999 450 

O6AittY в державній службі 
~cтi на початок періодУ 

2. Чисельність нез8ЙВJ1ТИX 
::-Н' ві звернулися до 

2370 849 1420 1600 1650 
вої CJlужби зайнятості 1047 • СПРИJIИНJIМ У 

~aвнi протягом 
о -.УСЬОГО: 

у ТОАІу ЧИCJIі: 
• ОСіб • 150 130 130 , ЗВІЛЬнених у зв'язку із 127 

56 74 
~UI в • оо. 
lіІРО() орraнlЗ8Цll 

IhЩтва і праці 
• ОСіб • 232 370 370 370 

" ~В1J1ЬнеlUlX з причин 620 1071 
СТі кадрів . 

'IInyСIQt • 
І Пав и1Qв вищих 9 20 20 20 

'lanьних закладів 3 22 



. професійно-• 81I11усКНІіК1В 
техніllИ11Х навчальних закладів 

О 19 1 5 5 

~ • D1lпУСКНІfків загально-
освітніХ иавЧВnЬИlfX закладів 

1 3 3 6 6 

.... • осіб, звільнених зі 
строкової військової або 

О .. 3 
anьтернаТИВНОl 

t 2 2 

(невіЙСЬКОВОі) служби 

• осіб, звільнених на підставі 
nPlПUfиеиНJI трудового 309 988 464 624 

договору або за угодою сторін 
807 

• інших категорій 
незвйwrrоro населення 

58 190 12 243 260 

3. Чисельність незайнятих 
rpOMaдRН, які перебували на 
обліку в державній СЛy>l<бі 

ЗВЙWlТOсті і мали 968 1777 1552 1480 1250 

статус безробітної особи 
протягом періоду 

4. Чисельність незВЙНJIТИх 
rpомадии, які перебували на 
обліку в дер>кввній службі 572 999 687 450 400 

зaiiturroсті на кінець періоду -
усього 

з них мали статус 539 946 669 440 365 
І 

"-- безробітної особи 

vm. ПоказниКИ наданнЯ соціальних послуГ 
Броварським базовИЙ міськрайцентром зайнятості 

r---

2008 рік 
2009 рік 2010 рік 

- (звітні дані) 

Ваіімеll)'ваНllSI 
перше у 

(прогнози 

і дані) 

показlшка перше у 
півріЧЧ цїJJoмy 

півріЧЧ цїJJOI\I)' JI зарік 

зарік (звітні (очікув 
JI дані) ані 

дані) 

~ ~ Ч-сельиість иезаііНЯТИХ 
3а ~ працевлаштованих 

889 1651 507 1010 670 

3ali1laтo • державної служби 
(1 СТі - усього 

.1 + 1.2 + 1.3) 

9 

5 

6 

2 

857 

260 

1250 

400 

365 

(осіБJ 

2011 
рік 

(прогно 

зиі дані) 

670 



10 

~ то"I' Ч1lcnі: І 

1.1) 118 BinЬ~ та створених 836 1551 
рОбо'l1tХ 

МІСЦЯХ - усього 507 1009 662 662 

~ 
зн",,: 

• на заброньованих робочих 
Mic~ 

6 48 15 35 32 27 
t-'" 

• на сезонних роботах О О О О О О 
,.... 

· ва загальнодержавних 

оплачуваних громадських 

ообоТВХ 
х х х О о О 

1.2) JIIJJJlXОМ надання дотації 
роБОТОдавцям 14 33 О 1 8 8 

1.3) ШJIJIXОМ надання 

одноразово виплаченої 

допомоги по безробітnо для 39 67 О О О О 

здіііСВСННJI безробітними . mдпpиємницької діяльності 

1 Чисельність незайнятих 

~мaдRII, які проходили 

~~іЙНу підготовку, 248 450 180 330 170 170 

~ ~ отовку та підвищення 

~фікаціі .... 
3. Чисельність громадян, JПCИМ 
:: профорієнтаційні 3418 5748 3255 5785 5850 5850 

.:. Чисельність незайнЯТИХ 

DIIJJa~' залучених до участі в 222 443 165 215 215 215 

~ЧУВаних ГРОМВДСЬ10lX 
·"'ІІА 

ІХ. Показники сприяннЯ зайнЯТОСті інвалідів 
(осіб) 

І---

Найменування 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 

ПОКВЗllпка 
(звітні дввї) (очікувані (прогвозні (прогнозні 

дані) дані) даиі) 

1. Чuсель . 1366 1300 1300 

• НІСТЬ працюючих 1432 
ІНВалідів • 



2. ICinькість створених. робочих 
місцЬ за рахунок КОШТІВ Фонду 
соціanьноГО захисту інвалідів 

-- 3. ЧJJСeJIьність інвалідів, 
ррщеanаunoваних за сприяння 

державної служби зайнятості 

-4. чисельність інвалідів, які 
прОХОДlfЛИ професійне 

навчання: 

• за рахунок коштів Фонду 
соціanьного захисту інвалідів 

• за направленням державної 
служби зайнятості - усього 

з НI~ за рахунок коштів Фонду 
СОЦІального захисту інвалідів 

2 

23 15 

4 12 

• • ЗПДllо бази одержувачів пенсій в програмі АСОПРІКОМТЕС 

1 

16 16 

8 8 

. :'- Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення 
ІllВlміз ••• • ' аЦІІ впливу фІнансово - економічної кризи на стан ринку праці на 

2010 - 2011роки 

11 

~-------------------.----~~--~----~--------BnKOllaBQi 

Вайменуваннв 
заходу 

Термін 

BllKOllaHHJI 

(місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування,установи, 

організаціі, сторони соціального 
_________ ~------------~------~~~·ал~о~~)------~----~----~ 

___ 1 2 З 

(n CnpllBHHB забезпеченню екопоМЇКlI регіону кваліфіковаПllМП Kaдpaaln 
texн~иведеlПUl обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів вищими та професійно
УДОС ІЧНИми навчальними З8JCJIадами регіону У відповідність із потребами економіки регіону; 

КОнanеНIIJI' . б .' • ф'.к-lIiДrCn взаємо~ї навчальНИХ з8JCJIадlВ та ро отоД&ВЦIВ, ПІДВищення ПОСТІ про еСll'ІНОI 
овки кадрів навчальними закладами відповідно до потреб сучасного виробництва та 

'ііііоїо-. с4 ери послУГ) .. 
...,..~. ~Иlmpинг професііЬю- • Бровapcькиil базовии • ПpcIТJIП>М 
та n UCaцiЙНОl структури робочої сИПИ М1ськрвйцентрзafпurroСТІ, 2010 -2011 

еРСпе-- ... .' ЦI'ВnЬHoгO . ~. - ....... 01 потреби mдпpIIЄМСТ8 У УпpaвпiШPlпр!ІІІІ та со poКIII 
'feJJeз UCOB~ кадрах (у ТОМУ числі захиСТУ населення 
Ро60Т0.цав анВЛІЗ вакансій, наданих 
~ OPrвн~~- до служби ЗВЙНJlТOсті), 
6~P06i~ВIUl професійного навчаннв 
~CТi за направленням центрУ 



11 рaвnеlllUl на професійну підготовку, 
п;підroТОВІСУ, підвищення кваліфікації 
безробітних за актуальними на ринку 

І nuaui професіЯМІ! осіб r ).СТОІО задоволення потреб 

роботодавціВ У кваліфікованих фахівцях 
провоДJfПf профпjдгОТ~ВКУ, . шляхом 
CtlDК)'ВВННJl - КУРСІВ ЦІЛьового 

ПРІІ3НDчеВНJl та за іНДlfвідуальноJO 
фор.IОIО навч~НJI безпосередньо на 
niдпрпємствВХ МІста 

проведенВJI опитування роботодавців 
ЩОДО визначення потреби в підготовці 
rвдpiв на перспективу. 

ПЇДВllщевня якості підготовки кадрів 
IDJIIXО)І запровадження професійної 

атестації випускників навчальних 
зunaдiв відповідно до вимог 

І роботодавців 

. БроваРСЬКIІЙ базОВIІЙ 
МІськрайцентр зайнятості 

Броварський базовий 
міськраАцентр зайнятості 

Броварський базовий 
міськрвйцентр зайнятості, 

навчальнізвклади, 
роботодавці 

Навчальні заклади 

12 
Протягом 

2010 -2011 
років 

Протягом 
2010 -2011 

років 

Січень
березень 

2010-2011 

Протягом 
роху 

РОЗШllреНllЯ сфеРl1 застосування праці, СПРIIЯJlВЯ ,аіінвтості rrаселеВНR 
(стимуmoвавня збереження та створення робочих місць; посилення мотивації до легальної 
ПРОдуктиВної ЗВЙНJIТості; сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості 
населеННJI; розв'язання проблем зайнятості населення у сільській місцевості, зокрема, 
IПJIJIXОМ підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговYJОЧИХ кооперативів, у 
вугільних регіонах та малих містах; створення умов ДJIJI запровадження гнучких форм 
зaйиJrrості; організація загальнодержавних оплачуваних громадських робіт, ВICJПOчаючи 

об'єкти Євро-2012, тощо) 
Відстежувати процеси у сфері ЗВЙВJlТOсті УправліННJI праці та Протягом 2010 
lllJUlxом проведеННJI моніторингу соціального захисту населенНJI, -2011 років 
CТВopcВВJI та ліквідації робочих місць. Броварський базовий . 
~ міськрайцентр зайнятоСТІ 
ВlOJвarи заходи щодо ДОТРИМВННJI Управління економіки, Протягом 2010 
РОботодаВЦЯМИ вимог чинноГО УправлінНJI праці та -2011 років 
:ОНОдаВства про прaЦJО, її оплату та соціального захисту населення, 

eзtJечеВИJI валежних умов при Броварський базовий . 
ВВеденні У дію вових робочих місць мїськрайцентр зайнятоСТІ 

~~~~------~--~~==~----~~~--~~ '':'Allаrи інформаційну підтрИМКУ Броварський ~азовий Протягом 2010 
: :!~ЄМИRЦЬкій ініціативі безробітних, в міськрайцентр зайНЯТОСТІ, -2011 рохів 
F-1J~ry молоді управління економіки 
о:~m:и Холо підприємств, установ, Броварський ~азовий 
~~ацIЙ, на яких буде проводитиСЯ міськрвйцентр зайн~оСТІ, 
без О "'ВnЬHa форма навчанНJI Управління еКОНОМІКИ 
cra!..~~ ва замовлеННJI роботодавці~, 

llJDa--:~ lIiIIIIIJI з подальшим ІХ 
~8JI"-Пр , у aВIUUIМ 
• ОВОдИти •• ·й .. та l1IJto. анатз ІнвестиЦ! НОІ 
nщ Daцiйиої діяльності у місті за 
ІЦО cnucaми роху та вплив його у частині 
"іс:асується CТBOpeННJI нових робо~ 
LIIbo;~ ЗаАиятості населенНJI. На оСНОВІ 
~ro аналізу розроБЛЯТИ 

У Равління економіки, 
п .."0 

управління працІ та COЦI8JIЬHO., 

захиСТУ населення 

Протягом 201 О 
-2011 рохів 

Щороку 



ПОЗlщіі щодо подальшого РОЗВIfТКУ 
~ .....твиня для створення нових 
~вe~·I-. . . 
робоЧИХ "ІІСЦЬ. BIД~OBIДHO до потреб 

се,,'ТОріВ екоНОМІКИ МІста 

~копanенНJI HOP~ ТРУДОВОГО 
закО11одавства в частиНІ н~еЖIfОГО 

оформлення ТРУДОВИХ ВІДносин 

роботодавцем, зокрема в частині 

пОСІшеннЯ відповідальності роботодавців 
за Вllпnату "конвертованої" заробітної 

nnaТlI. 

Вlвивчення та погоджеНIІЯ об'єктів та 
3ІІМОВШlків ДJIJI організації 
звnшьподержавних оплачуваних 

J1Юмадських j!обіт 
ПередбаЧlfТИ при формуванні проекту 
місцевого бюджету кошти на організацію 
3DI1IIЬнодержавних оплачуваних 

rpoмадських робіт, в тому числі на 
об'єктах Євро - 2012 

На державному рівні 

Органи державної влади 

Органи державної влади 

13 

-1/-

Січень 2010 
року 

При 
формуванні 
бюджету 

Впкорш:тавuя робочої CIIJJJI, peryJIIOBBOBR соцівпЬВО-ТРУДОВIIХ відООСllВ 
(детінізацiJI трудових відносин; забезпечеИНJI створення належних умов праці; дотримання 
прав і гарантій працівників, у тому числі рівних МОЖJIIfВОстей жінок і чоловіків У реалізаціі 

ПроводиТИ роботу щодо легалізації 
заробітної плати та найманої робочої 
_, па ВИКОРИСТОВУЄТЬСJl суб' єктами 
.!!ПодарювВRВJI 

Забезпечувати соціальний захист та 
l1paaтji ЗlIЙНJrroсті працівників шляхом 
JXnадаНни та реєстрації в установленому 
~ колеnивних договорів на 
~ємcтвax усіх форм власності та 
~ одaDювВRВJI 
3 МСТою RnA"","" •• :~ • • 

• ~"CIЦU ЖІнок на ринку праЦІ 

~УВати проведення семінарів з 
~~ ВИХ!ІИТаНЬ 

lIocllJJити • 
ОРraніз • СПІВпрацю з підприємствами, 
lJJPbU lllUю.tи та установами щодо 
JJeralh~~~ проблемних питань з 
__ ~1 робочих місць та виконання 

IIJI CТВopeНВJI нових робочих місць 

~ Ро6ото ати Консультації та роз' JlснеННЯ 
llitqь -ЦІМ з питань атестації робочих 
~ВПРВЦі 
~PoBe.цellb_ оо ... .• :ua широкомасштаБНОl 

~liiнo - роз'JlСН10Вальної роботи з 

своїх прав) 

Робоча група з питань 

легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населеННJI 

Підприємства, установи, 

організації, 
Управління праці та соціального 
захисту населення 

Броварський базовий . 
міСЬКР8ЙЦентр зайнятоСТІ, 

ЦСССМ 
Управління економіки, 
Управління праці та соціального 
захисту населенНJI, 

Броварський базовий . 
міСЬКР8ЙЦентр зайНJlТOСТl, 
Броварськ~ об'ЄДВ~а державна 
податковаlнспекцur 

ПРОТJIГOм 2010-
2011роюв 

Постійно 

Протягом 2010-
2011років 

Протягом 2010-
201 І років 

УправліННЯ праці та соціального Протягом 201 О 
-2011 років 

захисту населення 

Броварський базовий . 
. ,,.,tви"цеНТР зайняТОСТІ, 

MICЬA~' 

Протягом 20ІО 
рокУ 



роботоДaDЦJlМIі щодо детінізації трудових 
'оСIIН; забезп~чення створення 

aiд1l _ІІХ умов працІ; дотримання прав і 
вВП "(' •• 
raраитіВ праЦІВН~~В се~пнар~, ЗУСТРІЧ1~ 
JP'tDpJCII ваканС1И, ДНІ кар ЄРИ, дНІ 

аід1СРIІ'ПІХ дверей.). 

i"CBiTneHНJI в засобах масової інформації 
10 семінарах з безробіТІІИМИ аспектів 
reндepHoi рівності, ЩО передбачає 
OД1laxOBY участь жінок і чоловіків в усіх 
сферах хаrrrєдіяльності суспільства. 

Управління праці та соціального 
захисту населення, 

Територіальна державна 
інспекція праці 

Броварський базовий 
міськраПцентр зайнятості 

14 

Протягом 201 О 
року 

ПідВllщеннп професinllОЇ якості праціВНllків 
(СПРИJlННЯ підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві, 

ШдвJtЩевиі кваліфікації працівників, які залучаються до організаціі та проведення цієї роботи) 

Надавати щомісячно інформацію щодо 
ставу та пarpеби на ринку праці місцевим 
opraнвм влади 

ПРОВОДИТИ семінари для всіх категорій 
6е3робітних з мето1О визначення 
подапьшого професійного навчання та 

подвпьшоro іх працевлаштування з 

.lI'1IA~ потреб ринку праці 
ПРОВОДИТИ аналіз стану 
працевлаштування на перше робоче місце 
IППус:IIШldв зоm, професійно
taнiчвих та вищих навчальних закладів 

ПРОВОдиТИ професійну орієнтаціІО з 
Y'DIIми випускних класів 
Jaraпьиоосвітніх навчальних закладів 
~ои подовження угоди про 
n з уПрaвлiннJJм освіти 
РОводиТи навчання безробітних за 
~COM "Основи приватного 
::И~а" з метою розширення 
С ~HOcтi 
~ конкурентоспромоЖRО~ 
Ь .. :__ IIШJIXОМ підготовки 1 

n;;~ТО~КИ КВаліфікац!і, за 
~ ~::.~ 1 спеціальностями ВІДПОВ~О 
n~ РИВКу праці з урахуванням ІХ 
~екомевдацій МСЕК 
a;:.~ випереджаюче навчання на 
~:, __ СТРУКТурних і технологіЧНИХ 
~a підприємствах міста 
~ підприємствам у проведенн~ 
Осіб liиого навчання на вироБНИЦТВІ 
~Ha~ • 

-'!'ВВЛенним центру зайнЯТОСТІ. 

Броварський базовий 
міськрвйцентр зайнятості 

Броварський базовий 
міськрайцентр ЗВЙНJIТOсті 

Управління освіти, 
Броварський базовий 
міськрайцектр зайнятості, 
У правління праці та 
соціального захисту населення 

Броварський базовий . 
міськрвйцектр зайНJIТOСТІ, 
Управління освіти 

Броварський базовий . 
міськрайцектр зайНЯТОСТІ, 
ТОВ "Анастасів" 

Управпінни праці та 
соціальноГО захисту Н8селеВВJI, 
Броварський базовИЙ . 
міськрайцентр ЗDЙНЯТОСТІ, . 
Відділ у справах сім'ї та МОЛОДІ 

Броварський базовиЙ 
міськрайцентр 

Б оварськиR базовИЙ . 
мfськраАцеитрзайнятоCn, 

і приємства. устанОВІ1 , 
пд .оо 
ооганіЗОЦll. 

Прoтиroм 2010 
-2011 років 

Протягом 2010 
-2011 років 

Протягом 201 О 
-2011 років 

Протиroм 2010 
-2011 років 

Протягом 201 О 
-2011 років 

Протягом 201 О 
-20І 1 років 

За потребою 

За потребою 



IS СПРIIJlIIIIJI заііllЯТОсті громаДЯIІ, які ПОтреб • 
• " УІОТЬ соцlолы�огоo ЗОХllrтv 
І ІІС здаТll1 ІІа РІВІІІІХ УМОВОХ KOlllntpYB -." 

б -" ОТІІ ІІП РІІІІКУ проці 
(JCВотування та РОНlОвання робочих місць установле ' 

• ." б" ння ДЛЯ ПlДПРJ.IЄМСТВ установ і 
органІзацІп нормативу ро очих МІСЦЬ надання дотаЦl"l' роб ' , отодавцям тощо з метОIО 

працевлаштування зазllаченої категорії населення) 
'ёiЇpiumf першочерговом~ Б~оварський базовий 
праце~а~анНIО на, .. заброньоваНІ м!сь~райцентр зайнятості, 
роБОIf1 МІ~ЦЯ T~ .ПРОфеСІ~не навчання ВІДДІЛ У справах сім'ї та молоді, 
ВИПУСКl!ИКІВ .ШК1Л-ІнтернаТІ~ T~ ~итячи~ Служба у справах дітей, 
буда_В, ДІтей СlіРIТ, П1~IТ~IВ, як~ Управління праці та 
3ВJDIШllЛ1f навчання та МОЛОДІ, ЗВІльнеНОІ соціального захисту населення, 
3 установ, ЩО ВlіКОНУІОТЬ покарання Рада директорів, 

Навчати робітничим професіям 
неповнолітніх згідно з переліком робочих 
спеціальностей з метОIO забезпечення їх 
перlПlDl робочим місцем 

СпрIllТИ працевлаштуваннlО інвалідів на 
вшвrниx посадах та вільних робочих 
місцих з урахуванням їх побажань, стану 
здоров'я, здібностей і професійних 
навичок відповідно ДО висновків медико-
ас комісій 

Розміщувати інформацію ЩОДО кількості 
віпьвих робочих місць ДЛJI інвалідів та 
навчання у Всеукраїнському центрі 
професійної реабілітації інвалідів у 
~бах масової інформації та 
ІНфОРМаційних кyrочках 

СnPИnИ залученню ДО самоз8ЙНJIТОсті та 
~ підприємницькою діяльністю 
СЬКОВОСЛУЖбовців звільнених у запас 

l5оу • , 
~ ВІДставку ПРОДОВ)!( реформування 

Виконком Броварської міськоі 
ради 

Броварський базовий 
міськрайцентр зайнятості, 
У правління освіти, 
Служба у справах дітей 

у правління праці та соціального 

захисту населення, 

Броварський базовий 

міськрайцентр зайнятості 

Броварський базовий 
міськрайцентр зайнятості, 
Управління праці та соціального 
захисту населення, 

Газета Броварських міськоі та 
районної рад, РДА "Ho~e . _ 
життя", кп Броварсько! МІСЬКОI 

ради "Телестудія "Наше місто", 
Радіомовлення 

Броварський базовий . 
міСЬКР8ЙUентр зайИJIТОСТ1 

Протягом 2010 
-2011 років 

Протягом 2010-
2011років 

ПротJП'ОМ 2010-
2011 років 

Протягом 2010-
2011 років 

Протягом 2nl о· 
2011років 

-l'Оliних СИЛ Украіни 

~;Щnnи==~------~--~~------~Б~р=ов=а~р;сь~К;И~Й~б~азио;вmий~--.-----rппРроа,Т~Пn~Мd22001По>-1-
I)ІоМАn.... банк Даних безробітних Мl'ськрайцентр зайИJlТOСТl . 2011 років 
за .. ~ JIКi ІПуК8Іоть роботу та 
~OBaнi у дер)кавній службі звйНЯ-
іаф ,13 подалЬшим використанням 
....:~t.taцii банку даних при УКОМПJlекту-
Ро6~ерсо~алу за замовлеННJ[МИ 
~Ц1В. 

еЄСТРОВОНlll\1 безробіТНllМ 
НадОННЯ соціаЛЬІІ11Х поСЛУГ зар безробiтrП 

ФілаКТIІІСО IІостаН11П 
~ та про б ий міськраііцентр ПРОТІІГом 2010-
"i'U13AIt Б сЬКlіЙ азов 011 • 

~овоnения кадрових потреб ровар.. ""'СТВ&' установи, 2 РОКІВ 
~n.... . -~ .. """'CTl П!ДПРИ-' 

f'\IIDЦIВ посилити роботУ ЗапПIН~' 



JI1Oдо: • б 
..орraнізаціі ЗУСТРІчей ро отодавців 
Ь безробітними громвд!lНами -
претендеJl111МlJ дпя замІщення 

J8ICIIIIТНIIX посад; • 
.. відвідування кеРІВНИКами та 
спеціanістами служби зайнятості 
оідПРІIЄМСТ8 ДЛЯ вирішення 
1IIJТ8IIНJ1 укомплектування їХ 

E/Il1PIDIИ; 
-оргакізаціі ярмарок вакансій 
(ranyзев1ІХ, міжрайонних, 

І МЇJФсriонВJIЬНИХ, міні-ярмарок) 

організації. 16 

Ро3шпрИ11! банк даних безробітних 
rpoМ8ДІПІ, які ШУК8JОТЬ роботу та 
зареєстровані у державній службі 
38ЙJIIТOсті, із подальшим 
ВПКОРІІСТВИНJIМ інформації банку 
Д8JUIX при укомплектуванні 

персоналу за замовленнями 

роботодавців 

Броварський базовий міськрайцентр Протягом 2010-
зайнятості 2011 років 

Забезпечити тимчасову зайнятість Броварський базовий міськрвйцентр Протягом 2010-
бе3робітних ГPOMВДJIH ШЛJIхом зайнятості, підприємства, установи, 2011 років 
орraнізації та проведення організації. 
о~ачуваних громадських робіт і їх 
фlВlIIC)'Вa1mи зІідно із чинним 
-нодавством Украіни 
Забезпечити збinьmенни рівня 
~cтi безробітних ГPOMВДSIH, 
ІІІ переб)'ВаІОТь на обліку в цеИ1'рі 
зalilllТoсті, в тому числі осіб, ві 
ПотреБУІОть соціального захисту і 
Ie3Дand • 

на Р1ВИИХ конкурувати на 

I~ праці та осіб з обмеженими 

БроварсьІСИЙ базовий міськраііцентр ПРОТJlГОМ 20 10-
З8ЙНатості, упрaвniНВJI праці, 2011 років 
підприємств&, установи, організаціі. 

~ МОЖJIИВостJlМИ. Протягом 2010-
~ТИ Психологічну п; rrrnимку Броварський базовий міськрайцентр 
.... .Jрщ) -"r. 2011 років 
сам 1:rвим Д1Ul підвищення іх зaйИJrrоСТ1 
Ао ООIUИки та посилення мотивації 

пoJDyкy роботи 

~:::::-----------:-.-kБ:-р-ов-а-р---сь:::кий:::А;:баз:::о:;ви:ійt;М;;і;,сь;:;;кр;ай;й.;ц[Сіентр;m;~hПffрРсоn't;JIГ;;;О;ММ~2ffiОіііl oO:-~ 
6езРОб' У працевлаштуванНІ 2011 років 
~ lТИИх з числа молоді за зайнятості 
~IC НаданНя дотацій 
3aranь -цим за кошти Фонду 
~ООБОВ'JlЗКОВОГО державного 
~6'1IНIIa України на випадок 
11іДі1l~~-~~_. -ф-----~. --kу-:-п-р-:aвn::::ііННJI=;-;е;ко;;;н~о;;;мdjіІСИm., ]ББір;С;о;ваajрїсс.ЬіЬІСИШійї1JП]jрРсО;ТТJlіііro~М~2ffiОі}1 0-0:-1 
ІІІ....-е 18 ормованlСТЬ ай заіінJlТОСТ1 2011 років 
~ lIIUr регіону та роботодавців базовИЙ місьКР .центр. H~OГO ' 
~I'\I СТаВ упрaвnінНJI працІ та СОЦlaJ1ап IiJn.IIJDr Ринку праці, HВJlBHicть 
Q!)C робочих місць (вакантних захисту насenеиНJI 

• МОЖЛИвості перенавчання, 



.. зайНЯТОСті шляхом 
_часоВОI 
npo~eHHJI цільовиХ масових 

17 

захОДІВ 
ПроВОДІІТИ з учнями БроваРСЬКIІЙ базовий міськрайцентр Протягом 2010-
зaranьноосвітніХ навчальних зайнятості, Управління освіти 2011 років 
зDJU10дiB rpynoBi ПРОфіНф?рмац~~н~ 

IСУJlьтаціі, ПРОфОРlєнтаЦ1ИНI 
~I І' • ф.. 
сС)lінаРIІ, профеСlогра ІЧНІ уроки 

ПРОВОДlmf профоріснтаційні Броварський базовий міськрайцентр Протягом 2010-
захОДІІ серед різних категорій заЙlІятості, Управління освіти 2011 років 
населеННJI та lІадавати 

профорієнтаційні посл~ги 
соціanьно незахищеним катеГОРІЯМ 

нacenенвя для підвищення ЇХ 
IОlucypентоспромо>Кності на ринку 

праці 

Виконуючий обов'язки 

.иськоro голови -
секретар ради 

І.В.Сапожко 
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Сanожку І.В. 
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ПОДОІІІІЯ: 

ВИКОНУІоча обов' Jlзки начальника 
управління праці та соціального 
захисту населення 

о' 

ПогоджеllО : 

Заступник міського голови 

\ о 
І І 

__ ~ __ -=--_'_" __ Н.О. Новікова 

-----!.-.-:---jt:./-- В.О. Андрєєв 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

vпpАВЛIННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬного ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
01400, А'. Бровари, вул. razapilla, 18 nrt.N1'фа"с· '044941 j 23 "8 Е- 11 Ь@l • " І - -о та: "А'Іnт Q таі .n' 

200Lp. у 1IJ( в Кllївс.кіА абnвсті 
МФО 821018 Код 3193637 

16ЯGlвід 09. 1!1 
811& від ___ .....: ~/~ 35415065001633 

;-/v В~конуючому обов'JlЗIСИ 
МІСЬКОГО голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

Про ВКJПOчения в порmrr,otu.l' 

денний чергової сесії 

УпрaвлiвнJI праці та соціальНОГО захисту населення Броварської міської 
ради ~осить ВІОПОЧИТИ В порядок денний чергової сесії міської ради питаиия: 

1. Про виконання Програми зaйнJrrості населення міста Бровари на 
2008-2009 роки, затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради 
від 27.12.2007 N!! 569-31-05 та затверджеввя Програми зaiiшrrості 

2. 

З. 

4. 

S. 

населення МЮТа Бровари на 2010-2011 роки; 
Про викоН8ВНJI Програми соціального захисту пенсіонерів, інваЩців 
та соціально незахищених верств населеНWI на 2006-2009рохи, 
затвердженої рішеННJIМ Броварської міської ради від 23.02.2006 N!! 
932-44-04; 
Про виконання Програми підтримки Броварської міськрайонної 
організації Товариства Червоного Хреста Украіни на 2004-2009 
роки, затвердженої рimеВЮІМ Броварської міської ради від 
09.09.2004 N!! 531-24-24; 
Про вJП(ОНaвиJJ Програми підтримки підприємс~а «цe~ CO~~H~ 
_ трудової, професійної та медико -. COЦ1~HOI реаБШ1Т8Ц11 
інвалідів, дітей - інвалідів та молодих 1НВaJПд1В» Броварського 
міського товариства інвалідів з ураженням опорно :- ~YXOBOГO 
апарату <dIрагиению) на 2004-2009 роки, затверджеНОІ Р1ПІеВВJIМ 
Броварської міськоїрвди від 15.04.2004.N!! 449-21-24; 
Про виесеВВJI змін та доповнень до міської проrpами .~<3 ~БОТОЮ 
про кожного» на 2009-2011 роки, затверджеНОІ РІШeниJIМ 
Бр оо' оо 07 2009 .N!! ;:12:.:.0:...1-.::.:67.-:-0:.::,.5.:.-, _-----, 

оваРСЬКОI МІСЬКО! · . 
. ...Ао'· "cтr~~!4;"of. БровnреЬ1Й МВК 

q~ 1l-'''1 ... ,. }t ~~I' "1 J ~I .( 1'~'" .... V o -.) -,:.) 
В 11І0 "1\\1' с' ~~ .. ,~ 
1ntО~ча обо~'JIЗ в; алІ,~... ~ ~ '" JВ'IЦ} . JJ!!: · 
~111Ни - зас иальiШX8t <! о • 

""'''Si~J I'~'~&~~~~ 
". &iI~" ~ ~: .... f) 
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