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Вінницька обласна рада

Про виконання Обласної програми
зайнятості населення Вінницької
області на період до 2017року

На виконання рішення 7 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради
від 30.06.2013 №123 «Про Обласну програму зайнятості населення Вінницької
області на період до 2017 року», рішення 13 сесії 7 скликання Вінницької
обласної Ради
від 30.12.2016 №233 «Про внесення змін до Програми
зайнятості населення Вінницької області на період до 2017 року»,
затвердженої рішенням 16 сесії обласної ради 6 скликання від 20 червня 2013
року №534», надаємо звіт згідно із формами, що додаються.

Додаток: звіт на 33 арк. в 1 прим.

Директор Департаменту

Матвієнко 61-16-83

Н.Заболотна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017РІК
Департамент соціальної та молодіжно політики облдержадміністрації
Програма зайнятості населення Вінницької області на період до 2017року (рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від
30.06.2013 №123)
1. Виконання заходів і завдань Програми
№
з/п

1.1

1.2

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності
3
метою
стимулювання
роботодавців
до
працевлаштування на нові робочі
місця за направленням служби
зайнятості безробітних з числа
осіб, які мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню,
забезпечувати
компенсацію
фактичних витрат у розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування в межах
затверджених
видатків
бюджетної
програми
(з
врахуванням
фінансових
можливостей Фонду).
3 метою реалізації ст. 241 Закону
України
«Про
занятість
населення» в частині сприяння
зайнятості
внутрішньо
переміщеним
особам,
які
переселилися
з
тимчасово
окупованої території, території
проведення
антитерористичної

Запланований результат

Поліпшення
стану
зайнятості
населення
області, в тому числі осіб,
що
потребують
особливого захисту

Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності
Забезпечувати компенсацію
фактичних витрат у розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне
соціальне
страхування
в
межах затверджених видатків

Сприяння
зайнятості Забезпечувати компенсацію
громадян, які потребують витрат роботодавця на оплату
праці за працевлаштування на
соціального захисту
умовах строкових трудових
договорів
зареєстрованих
безробітних
з
числа
внутрішньо переміщених осіб

Досягнутий результат

У 2017 році прийнято 181 рішення щодо
компенсації фактичних витрат у розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок
безробіття
за працевлаштованих на нові
робочі місця за направленням служби
зайнятості зареєстрованих безробітних з числа
осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню

У 2017 році прийнято 40 рішень щодо
компенсації витрат роботодавця на оплату
праці за працевлаштування на умовах
строкових трудових договорів зареєстрованих
безробітних з числа внутрішньо переміщених
осіб

1.3

1.4

операції або зони надзвичайної
ситуації
забезпечувати
компенсацію витрат роботодавця
на
оплату
праці
за
працевлаштування на умовах
строкових трудових договорів
зареєстрованих безробітних з
числа внутрішньо переміщених
осіб (з врахуванням фінансових
можливостей Фонду).
Забезпечувати
компенсацію
фактичних витрат у розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування суб'єктам
малого
підприємництва,
які
працевлаштовують безробітних
на
нові
робочі
місця
в
пріоритетних видах економічної
діяльності
(з
врахуванням
фінансових можливостей Фонду).
Для додаткового стимулювання
мотивації до праці, матеріальної
підтримки безробітних та інших
категорій осіб, організовувати
проведення
громадських
та
інших
робіт
тимчасового
характеру,
що
відповідають
потребам певної територіальної
громади
або
задовольняють
суспільні
потреби
територіальних
громад
з
фінансуванням за рахунок коштів
місцевих бюджетів, роботодавців
та
інших
не
заборонених
законодавством джерел.

стану Забезпечувати компенсацію
населення фактичних витрат у розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне
соціальне
страхування
суб'єктам
малого
підприємництва,
які
працевлаштовують
безробітних на нові робочі
місця

У 2017 році прийнято 426 рішень щодо
компенсації фактичних витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок
безробіття суб'єктам малого підприємництва
за працевлаштованих на нові робочі місця за
направленням
служби
зайнятості
зареєстрованих безробітних в пріоритетних
видах економічної діяльності.

Розширення
сфери Проведення громадських та
застосування праці
інших робіт тимчасового
характеру, що відповідають
потребам
певної
територіальної громади або
задовольняють
суспільні
потреби
територіальних
громад

У
2017
році
шляхом
додаткового
стимулювання
мотивації
до
праці,
матеріальної підтримки безробітних та інших
категорій осіб до громадських та інших робіт
тимчасового характеру, що відповідають
потребам певної територіальної громади або
задовольняють
суспільні
потреби
територіальних громад з фінансуванням за
рахунок
коштів
місцевих
бюджетів,
роботодавців та інших не заборонених
законодавством джерел залучено майже 7 тис.
осіб.

Поліпшення
зайнятості
області

У разі залучення зареєстрованих Розширення
сфери Визначити види громадських
безробітних
до
громадських застосування праці
робіт з врахуванням їх
робіт, фінансування організації
тимчасового
характеру
і
таких робіт здійснювати за
неможливості використання
рахунок
коштів
місцевих
для їх організації постійних
бюджетів
та
Фонду
робочих місць та вакансій,
загальнообов’язкового
виконання
на
умовах
державного
соціального
неповного
робочого дня,
страхування України на випадок
економічної, соціальної та
безробіття. З цією метою:
екологічної
користі
для
- визначати види громадських
регіону,
можливості
робіт
з
врахуванням
їх
тимчасового
тимчасового
характеру
і
працевлаштування
неможливості використання для
безробітних на роботи, що не
їх організації постійних робочих
потребують
додаткової
місць та вакансій, виконання на
спеціальної,
освітньої та
умовах неповного робочого дня,
кваліфікаційної підготовки
економічної,
соціальної
та
екологічної користі для регіону,
можливості
тимчасового
працевлаштування безробітних
на роботи, що не потребують
додаткової спеціальної, освітньої
та кваліфікаційної підготовки;
- визначати перелік підприємств,
на яких можуть організовуватись
та
проводитись
громадські
роботи;
передбачити
у місцевих
бюджетах обсяги коштів на
фінансування
організації
громадських робіт;
- під час формування проекту
бюджету
Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України на випадок

Місцеві органи влади
відповідно до
територіальних програм зайнятості населення
та інших відповідних програм прийняли
рішення щодо організації громадських робіт,
визначили види робіт, роботодавців, за
участю яких планувалась організація таких
робіт.
Місцеві органи влади довели територіальним
органам інформацію про прийняте рішення і
обсяги коштів, необхідних для фінансування
організації громадських робіт.
У місцевих бюджетах на 2017 рік було
передбачено обсяг коштів на фінансування
організації громадських робіт у розмірі 4625,5
тис. грн.
Кошторисом
видатків
Фонду
загальнообов'язкового
державного
соціального страхування України на випадок
безробіття передбачено у 2017 році для
фінансування організації громадських робіт
2514,5 тис. грн.
У 2017 році для фінансування організації
громадських робіт використано 2361.1 тис.
грн., місцевих бюджетів - 3473,9 тис. грн.

1.6

безробіття
першочергово
враховувати потреби конкретних
сільських
та
селищних
територіальних громад у частині
організації громадських робіт, які
сприяють соціальному розвитку
та
потребам
громад
(з
врахуванням
фінансових
можливостей Фонду)
Забезпечити виконання норм Розширення
сфери Забезпечити виконання норм
чинного законодавства щодо
чинного законодавства щодо застосування праці
профілактики
настання
профілактики
настання
страхових
випадків
(з
страхових випадків
врахуванням
фінансових
можливостей Фонду) шляхом:
фінансування
витрат
роботодавця на оплату праці
працівників, яких з метою
запобігання
вивільненню
тимчасово переведено за їх
згодою на іншу роботу (до 6
місяців протягом року) за умови
збереження за ними основного
місця роботи;
фінансування
витрат
роботодавця
на
професійну
перепідготовку або підвищення
кваліфікації працівників, щодо
яких є загроза вивільнення у
зв’язку з реорганізацією або
перепрофілюванням
підприємства,
тимчасовим
припиненням виробництва, за
умови
збереження
за
працівниками місця роботи;
надання
допомоги
по
частковому безробіттю.

Кошторисом видатків на 2017 рік кошти
Фонду
для
фінансування
заходів
з
профілактики настання страхових випадків та
надання допомоги по частковому безробіттю
не передбачались, оскільки потреба у їх
фінансуванні за результатами проведеного
опитування роботодавців відсутня.

Вживати
заходів
щодо
запобігання
масовим
вивільненням
з
ініціативи
роботодавця,
фіксувати
та
контролювати випадки масового
вивільнення
працівників,
мінімізувати негативні наслідки.
У разі визнання ситуації на ринку
праці в регіоні або на відповідній
території кризовою, утворювати
спеціальні комісії для вжиття
заходів щодо запобігання різкому
зростанню безробіття під час
масового
вивільнення
працівників .

Розширення
сфери
застосування праці та
стимулювання
заінтересованості
роботодавців у створенні
нових робочих місць

В
області
підписано
Територіальну угоду між
Вінницькою
обласною
державною адміністрацією,
Вінницькою обласною радою,
Вінницьким
обласним
об’єднанням
організацій
роботодавців та Спільним
представницьким
органом
профспілкових
організацій
Вінницької області до 2020
року
(зареєстрована
в
Міністерстві
соціальної
політики України під №25 від
01 листопада 2016 року). В
першому
розділі
Угоди
Розвиток
вітчизняного
виробництва
для
забезпечення
продуктивної
зайнятості прописані пункти
(п.
1.61, п.1,62), якими
передбачено вжиття заходів
щодо
недопущення
необгрунтованого масового
вивільнення працівників, а
також
створення
на
підприємствах, відповідно до
норм колективних договорів,
резерви
для
вирішення
проблем
зайнятості
працівників
у
разі
запланованого вивільнення у
зв’язку
із
скороченням
працівників.
Найрезультативнішою
формою
співпраці
представників
соціального

У
2017
році
масового
вивільнення
працівників не було. З метою забезпечення
виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 22 квітня 2013 р. №305 на
території
області
у
20
районах
розпорядженнями
райдержадміністрацій
утворено спеціальні комісії для вжиття
заходів щодо запобігання різкому зростанню
безробіття під час масового вивільнення
працівників. В інших районах та містах
області спеціальні комісії створюватимуться у
разі
виникнення
загрози
масового
вивільнення.
З метою запобігання масовому вивільненню
працівників, базовими центрами зайнятості
постійно вивчається проблематика кожного
підприємства, яким подано звіт за формою
№4 ПН «Інформація про заплановане масове
вивільнення працівників у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці». За
результатами аналізу поданих роботодавцями
звітів з початку поточного року факти
можливого виникнення загрози масового
вивільнення у Вінницькій області відсутні,
заплановане
вивільнення в основному
пов’язано з реорганізацією або зміною назви.

діалогу є укладання та
виконання
колективних
договорів та угод. Через
угоди та колективні договори
регулюються
питання
розвитку
виробництва,
зайнятості, граничні розміри
скорочення
чисельності
штату,
створення
нових
робочих місць, здійснення
професійного навчання та
підвищення
кваліфікації
працівників,
недопущення
безпідставного
скорочення
кількості працюючих
Спеціалістами
центрів
зайнятості
з
метою
упередження
негативних
наслідків
масового
вивільнення
працівників
проводиться інформаційнороз’яснювальна
робота з
роботодавцями
безпосередньо на ПОУ з
питань
дотримання ними
вимог чинного законодавства
у сфері зайнятості населення
та
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
на
випадок
безробіття, а також надається
комплекс спеціальних послуг
у
розв’язанні
проблеми
роботи
із
трудовим
колективом
в
ситуації
запланованого
вивільнення
працівників_________ шляхом

здійснення превентивних та
адаптаційних
заходів,
спрямованих
на
підбір
роботи,
пропонування
підходящої
роботи
за
вакансіями, що надходять до
служби зайнятості до дати
звільнення
працівників,
профнавчання, залучення до
самозайнятості,
консультування щодо змісту
їх прав і державних гарантій,
психологічну
адаптацію
працівників до початку їх
фактичного звільнення.
1.8

1.9

Для
стимулювання
самозайнятості
населення,
підприємницької
ініціативи
надавати
безоплатні
індивідуальні
і
групові
консультації з питань організації
та провадження підприємницької
діяльності із залучення на
громадських
засадах
представників
територіальних
органів Державної податкової
служби
України,
управлінь
Пенсійного
фонду
України,
управлінь юстиції тощо.
Сприяти
самозайнятості
безробітних шляхом одноразової
виплати допомоги по безробіттю
для
організації
ними
підприємницької
діяльності.
Надавати перевагу кандидатам з
числа демобілізованих учасників

Розширення
сфери
застосування праці та
стимулювання
заінтересованості
роботодавців у створенні
нових робочих місць

Надавати
безоплатні
індивідуальні
і
групові
консультації
з
питань
організації та провадження
підприємницької діяльності

У 2017 році надано 259 безоплатних
індивідуальних і групових консультацій з
питань
організації
та
провадження
підприємницької діяльності із залучення на
громадських
засадах
представників
територіальних органів Державної податкової
служби України, управлінь Пенсійного фонду
України, управлінь юстиції тощо.
Зокрема послуги надано представниками:
Міністерства юстиції України - 52;
Міністерства доходів і зборів України - 173;
Пенсійного фонду України - 24.

Поліпшення
стану
зайнятості
населення
області, в тому числі осіб,
що
потребують
особливого захисту

Обласною
службою
зайнятості протягом січнялистопада
2017
року
проводилась цілеспрямована
робота щодо орієнтування
зареєстрованих безробітних
на самозайнятість та навчання

За оперативними даними понад 96 %
осіб, які набули професії, що сприяють
розвитку підприємницької діяльності, вже
працевлаштовані.
Крім того, направлено на підвищення
кваліфікації за навчальною програмою
«Основи малого бізнесу» 65 зареєстрованих

2.1

АТО та внутрішньо переміщених
осіб. Посилити вимогливість при
відборі з числа бажаючих
розпочати
власну
справу.
Сприяти
підприємницькій
ініціативі
та
самозайнятості
населення, для чого передбачити
у
місцевих
бюджетах
фінансування
програм,
спрямованих на розвиток малого
та середнього бізнесу.

безробітних, всі вони успішно закінчили
навчання, з них 64 особи вже отримали
виплату допомоги одноразово для організації
підприємницької діяльності.
За результатами проведеної роботи
протягом січня - листопада 2017 року
одноразову виплату допомоги по безробіттю
для організації підприємницької діяльності
отримало 97 осіб, зокрема 58 осіб, що мають
додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню,
з
яких
47
демобілізовані учасники АТО, 4 - особи з
числа внутрішньо переміщених осіб, 7 безробітні з інвалідністю.

Забезпечити
навчання

3
метою
конкурентоспроможності

їх професіям, що сприяють
розвитку
підприємницької
діяльності.
3
цією
метою
було
організовано підготовку та
перепідготовку понад 140
безробітних за професіями,
що
сприяють
розвитку
підприємницької діяльності
та самозайнятості, в т.ч.
кравець - 1, кухар - 1,
кондитер 1, перукар
(перукар-модельєр),
манікюрник - 39, ювелірзакріпник
2,
водій
автотранспортних засобів 10, слюсар-сантехнік - 1,
лицювальник-плиточник - 2,
плодоовочівник
30,
продавець
непродовольчих
товарів - 11 особи та інші.
Для започаткування власного
бізнесу безробітні обирали
різні
напрями
підприємницької діяльності, а
саме: оптова та роздрібна
торгівля;
ремонт
автотранспортних
засобів,
переробна
промисловість
(виробництво),
сільське
господарство, лісове та рибне
господарство,
професійна,
наукова
та
технічна
діяльність та інші види
діяльності.
професійне Підвищення професійного Проводяться
професійні
безробітних
з рівня
та навчання
безробітних
з

підвищення
зареєстрованих

урахуванням
поточної
та конкурентноспроможності урахуванням поточної та
перспективної
потреби економічно
активного перспективної
потреби
регіонального ринку праці (в населення
регіонального ринку праці
тому числі за інтегрованими
професіями)
та
працевлаштування після набуття
професії на рівні не нижче 90%.
Використовувати
сучасну
навчально-технічну базу центрів
професійно-технічної
освіти
державної служби зайнятості.

2.2

Сприяти
направленню
безробітних, в разі потреби
регіонального ринку праці, на
підтвердження
результатів
неформального
навчання
за
робітничими професіями.

Підвищення професійного
рівня
та
конкурентноспроможності
економічно
активного
населення

Проводиться робота щодо
анкетування роботодавців та
безробітних
на
предмет
організації
підтвердження
результатів
неформального
професійного навчання осіб
за робітничими професіями

безробітних на ринку праці, обласною
службою зайнятості було організовано
професійне навчання понад 7,2 тис. осіб, з них
понад - 7 тис. безробітних набули професії
чи підвищили кваліфікацію та були
працевлаштовані. Рівень працевлаштування
безробітних після проходження професійного
навчання складає 98%. Професійне навчання
зареєстрованих безробітних організовувалося
на базі 12 професійно-технічних навчальних
закладах,
856
підприємств,
установ,
організацій та 5 центрів професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості.
Протягом
2017
року
на
базі
Дніпропетровського,
Рівненського,
Сумського, Львівського та Одеського центрів
професійно-технічної
освіти
державної
служби зайнятості проходили перепідготовку
та
підвищення
кваліфікації
1316
зареєстрованих безробітних.
Законом України
«Про зайнятість
населення»
передбачено запровадження
системи
підтвердження
результатів
неформального професійного навчання за
робітничими професіями, що сприятиме
підвищенню
конкурентоспроможності
громадян. Проведена певна робота щодо
анкетування роботодавців та безробітних на
предмет
організації
підтвердження
результатів неформального професійного
навчання осіб за робітничими професіями.
На даний час відповідно до наказу
Міністерства
соціальної
політики
від
16.03.2016 року № 256 Рівненський та
Одеський центри професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості є суб'єктами
підтвердження результатів неформального

професійного навчання осіб за робітничою
професією «Кухар 3-6 розрядів», що дає
можливість
громадянам
підтверджувати
кваліфікацію за вказаною професією.
Протягом січня-листопада поточного
року за направленням Вінницької обласної
служби зайнятості на базі державного
навчального закладу «Одеський ЦПТО ДСЗ»
підтвердження результатів неформального
професійного навчання
за робітничою
професією «Кухар 3-6 розрядів» пройшла
одна особа
2.3

Забезпечити 100% охоплення Підвищення професійного
безробітних
професійним рівня населення
навчанням
на
замовлення
роботодавців
під
конкретні
робочі місця, як у навчальних
закладах, так і безпосередньо на
виробництві.

Проводяться
професійні
навчання
на
замовлення
роботодавців під конкретні
робочі місця, як у навчальних
закладах, так і безпосередньо
на виробництві

Відповідно до Закону України «Про
зайнятість
населення»
навчання
зареєстрованих безробітних організовувалося
на
замовлення роботодавців шляхом
підготовки,
перепідготовки,
підвищення
кваліфікації через стажування безпосередньо
на виробництві за професіями трактористмашиніст
сільськогосподарського
виробництва,
продавець-консультант,
електрогазозварник, слюсар - ремонтник,
адміністратор, оператор котельні, машиніст
(кочегар) котельні та інші, а також за
напрямками
«Основи охорони праці та
правове регулювання взаємовідносин у
сільському господарстві», «Охорона праці та
дотримання безпечного ведення робіт при
виробництві цегли», «Сучасні технології
роботи в садовому господарстві в період
збору врожаю та підготовки саду до зими».
До
організації професійного
навчання
зареєстрованих безробітних з подальшим
працевлаштуванням, у 2017 році, було
залучено 856 ПОУ, укладено більше 3 тис.
договорів.

3.1

3.2

Здійснювати
професійну
переорієнтацію
незайнятого
населення, в тому числі молоді,
громадян, що отримали довідку
про взяття на облік як осіб, які
переміщуються
з
тимчасово
окупованої території України або
районів
проведення
АТО,
громадян
з
числа
військовослужбовців, які брали
участь в АТО, вивільнюваних
працівників
та
працюючого
персоналу з урахуванням потреб
особистості,
виробництва та
ринку праці.
Проводити
інформаційнороз’яснювальну роботу щодо
попередження та запобігання
неврегульованій
зовнішній
трудовій міграції та протидії
торгівлі
людьми
серед
незайнятого населення та молоді,
що
навчається,
шляхом
організації тематичних семінарів
та тренінгів, просвітницьких
студентських акцій тощо.

Розширення
сфери Проводяться
семінари на
застосування праці
тему:
«Запобігання
нелегальній трудовій міграції,
торгівлі людьми, експлуатації
дитячої праці»,

Інформаційнороз’яснювальна
та
профілактична
робота
щодо попередження та
запобігання
неврегульованій
зовнішній
трудовій
міграції
та
протидії
торгівлі людьми серед
незайнятого населення та
молоді

Протягом вказаного періоду центрами
зайнятості області було проведено 44
семінарів на тему «Запобігання нелегальній
трудовій
міграції,
торгівлі
людьми,
експлуатації дитячої праці», у яких взяли
участь 750 безробітних, а також 12 семінарів
на тему «Легальна зайнятість» для 241
учасника. Також запроваджено проведення
профінформаційних семінарів «Легальна
зайнятість». Протягом 2017 року було
проведено 880 таких семінарів, охоплено 16,1
тис. безробітних.

В
області
систематично Підвищено рівень обізнаності населення щодо
проводиться інформаційно- ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі
роз’яснювальна роботу 3 людьми
населенням
з
метою
запобігання
нелегальній
трудовій міграції та торгівлі
людьми
Департамент
соціальної та молодіжної
політики
облдержадміністрації щороку
проводить широкомасштабні
інформаційно-просвітницькі
кампанії з протидії торгівлі
людьми. Зокрема цього річ, з
нагоди
Всесвітнього
дня
боротьби
з
торгівлею
людьми, що відзначається
міжнародною спільнотою ЗО
липня та Європейського дня
боротьби
з торгівлею

людьми 18 жовтня у районах
Вінницької області, а саме
розміщено 20 білбордів із
зображеннями, які розроблені
та
рекомендовані
Міністерством
соціальної
політики
України
для
використання як соціальної
реклами.
Проведено спільно з ГО
«Прогресивні
жінки»
інформаційно-просвітницькі
кампанії з питань протидії
торгівлі
людьми
для
населення, в тому числі
внутрішньо
переміщених
осіб,
щодо
роз’яснення
можливих
ризиків
потрапляння
в
ситуації
торгівлі
людьми
та
можливостей
отримання
постраждалими комплексної
допомоги
у
державних
інституціях.
Спільно
з
Вінницькою
обласною
правозахисною
організацією «Джерело надії»
організовано та проведено 28
липня
2017
року
інформаційний
автопробіг
«Знай, розумій, дій! Торгівлі
людьми протидій!». Колона
автопробігу
із
6-ти
автомобілів і рухалась за
маршрутом: м. Вінниця - м.
Липовець - м. Іллінці - м.
Немирів - м. Вінниця. Під час

автопробігу
проведено
вуличні акції «Знай, розумій,
дій!
Торгівлі
людьми
протидій!» та тематичні ходи
«Із безвіком мандрувати правила безпеки знати!» в 4
містах області: м. Липовець,
м. Іллінці, м. Немирів, м.
Вінниця. Загалом акцією
охоплено близько 5 тисяч
осіб. Інформаційну акцію до
Європейського дня боротьби
з торгівлею людьми "Європа
проти
торгівлі
людьми!"
Інтерактивні заходи «Жива
бібліотека»: «Твоє майбутнє в
твоїх руках» для 50 осіб
вразливих
категорій
населення до Міжнародного
дня боротьби за скасування
рабства, 2 грудня.
Спільно
з
громадською
організацією
«Прогресивні
жінки»
за
підтримки
Координатора
проектів
ОБСЄ в Україні 29 липня
2017 року у м. Вінниця на
Європейській
площі
організовано та проведено
інформаційно-просвітницьку
акцію
«#людинаНЕтовар».
Під час проведення акції
розповсюджено
5000
примірників
інформаційної
продукції.
З метою покращення роботи
щодо ідентифікації осіб, які

постраждали від торгівлі
людьми
Департаментом
соціальної та молодіжної
політики
Вінницької
облдержадміністрації спільно
з громадською організацією
«Прогресивні жінки» у 2017
році
проведено
цикл
навчальних
тренінгів
в
рамках
реалізації
у
Вінницькій
області
регіонального
компоненту
проекту
«Поширення
національного
механізму
взаємодії
суб’єктів,
які
здійснюють заходи в сфері
протидії торгівлі людьми, в
Україні», який реалізується
Координатором
проектів
ОБСЄ
в
Україні
на
замовлення
Міністерства
соціальної політики та за
фінансової підтримки уряду
Канади у Вінницькій області.
В
рамках
проведення
Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства» проведено
5 тренінгів з навчання
фахівців,
які
можуть
контактувати
з
особами,
постраждалими від торгівлі
людьми,
в
об’єднаних
територіальних
громадах:
«Ідентифікація та механізм
взаємодії
суб’єктів,
які
здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми»

Протягом вказаного періоду
центрами зайнятості області
було проведено 44 семінарів
на
тему
«Запобігання
нелегальній трудовій міграції,
торгівлі людьми, експлуатації
дитячої праці», у яких взяли
участь 750 безробітних, а
також 12 семінарів на тему
«Легальна зайнятість» для
241
учасника.
Також
запроваджено
проведення
профінформаційних семінарів
«Легальна
зайнятість».
Протягом 2017 року було
проведено
880
таких
семінарів, охоплено 16,1 тис.
безробітних.
3.3

3.4

3.5

Укласти договори про співпрацю
із суб’єктами господарювання,
які
надають
послуги
з
посередництва
у
працевлаштуванні в Україні в
тому числі щодо обміну даними
про вільні робочі місця (вакансії).
Здійснювати обмін даними про
вільні робочі місця (вакансії) із
суб’єктами господарювання, які
надають послуги з посередництва
у працевлаштуванні в межах
укладених
договорів
про
співпрацю.
Надавати
інформаційноконсультативні
послуги
суб’єктам господарювання, які
надають послуги з посередництва

Підвищення мобільності Ведеться
робота
щодо
робочої сили на ринку укладення договорів
про
праці
співпрацю із
суб’єктами
господарювання, які надають
послуги з посередництва у
працевлаштуванні в Україні

. Укладено договорів про співпрацю із 4
суб’єктами господарювання, які надають
послуги з посередництва у працевлаштуванні
в Україні

На
підставі
укладених
договорів про співпрацю
обмін даними про вільні
робочі місця (вакансії) не
здійснюється.

Підвищення мобільності
робочої сили на ринку
праці, в тому числі
категорій громадян, що

3
початку
2017
року
Департаментом соціальної та
молодіжної
політики
облдержадміністрації надано

Протягом 2017 надано 39 інформаційноконсультативних
послуг
суб’єктам
господарювання, які надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні, з питань

у працевлаштуванні, з питань мають додаткові гарантії
застосування норм законодавства
про зайнятість населення, в тому
числі щодо працевлаштування
категорій громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню

39 консультацій з питань
застосування
норм
законодавства про зайнятість
населення, в тому числі щодо
працевлаштування категорій
громадян,
що
мають
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню

застосування норм чинного законодавства про
зайнятість населення.
Підвищено рівень обізнаності суб’єктів
господарювання, які надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні

3.6

Здійснювати
контроль
за Легалізація зайнятості
додержанням законодавства про
зайнятість
населення
при
використанні
роботодавцями
праці
іноземців
та
осіб
громадянства в Україні з метою
запобігання
їх
нелегальній
зайнятості

Протягом 2017 року видано та продовжено
дію 105 дозволів

4.1

Здійснювати аналіз інформації
щодо дотримання роботодавцями
квоти для працевлаштування
категорій громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню,
в
т.ч.
безробітних
з
числа

Відповідно до Закону України
«Про зайнятість населення»
контроль за додержанням
законодавства про зайнятість
населення при використанні
роботодавцями
праці
іноземців
та
осіб
громадянства
в
Україні
здійснює
уповноважений
орган з реалізації державної
політики з питань державного
нагляду та контролю за
дотриманням законодавства
про зайнятість населення Управління Держпраці
у
Вінницькій області.
В той же час дозволи на
застосування праці іноземців
видає на підставі відповідних
документів
Вінницький
обласний центр зайнятості.
Проаналізовано інформацію,
надану
1931
ПОУ про
зайнятість
та
працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню,
за 2016 рік.

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

За результатами аналізу 6 ПОУ не виконали
квоту для забезпечення додаткових гарантій у
сприянні
працевлаштуванню,
про
що
інформовано
уповноважений
орган
з
реалізації державної політики з питань
державного нагляду та контролю за
дотриманням законодавства про зайнятість

4.2

4.3

4.4

військовослужбовців, які брали
участь в АТО та за результатами
аналізу
інформувати
уповноважений орган з реалізації
державної політики з питань
державного нагляду та контролю
за дотриманням законодавства
про зайнятість населення.
Забезпечити
укомплектування
заявлених
роботодавцями
вакансій
особами
з
числа
громадян, що мають додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню,
у разі
звернення
роботодавців
за
сприянням у працевлаштування
даної категорії громадян до
служби зайнятості.
Забезпечувати працевлаштування
на нові робочі місця безробітних
з числа молоді, яка здобула
професійно-технічну або вищу
освіту і якій надається перше
робоче місце, та за яких
роботодавцю
надається
компенсація фактичних витрат
по сплаті єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування за рахунок
коштів Державного бюджету.
Забезпечувати працевлаштування
на нові робочі місця безробітних
з
числа
інвалідів,
які
зареєстровані в установленому
порядку як безробітні, але яким
відповідно до законодавства
допомога по безробіттю не

населення.

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

Забезпечується
укомплектування заявлених
роботодавцями
вакансій
особами з числа громадян, що
мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню

За сприяння обласної служби зайнятості
було працевлаштовано 7634 безробітних, які
безробітних з числа громадян, що мають
додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню.

У 2017 році зазначена норма законодавства не
діє.

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

Бюджетною програмою на
2017
рік
передбачено
працевлаштування 1 особи з
інвалідністю,
яка
зареєстрована
в
установленому порядку як
безробітна,
але
якій

Працевлаштовано на нові робочі місця з
компенсацією витрат за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального
страхування
на
випадок
безробіття 12 осіб з інвалідністю, які не
досягли пенсійного віку, встановленого
статтею
26
Закону
України
„Про

призначається,
та за яких
роботодавцю
надається
компенсація фактичних витрат
по сплаті єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування за рахунок
коштів
Фонду
соціального
захисту інвалідів.

відповідно до законодавства загальнообов’язкове
допомога по безробіттю не страхування”.
призначається,
на
нове
робоче місце з компенсацією
фактичних витрат по сплаті
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування
за
рахунок
коштів Фонду соціального
захисту інвалідів. Видатки
Фонду соціального захисту
інвалідів
за
зазначеним
напрямом на 2017 рік не
передбачені.

державне

пенсійне

4.5

Забезпечувати працевлаштування
безробітних з числа інвалідів, які
потребують
створення
спеціального робочого місця, з
наданням дотації за рахунок
коштів
Фонду
соціального
захисту інвалідів на створення
спеціальних робочих місць для
інвалідів,
зареєстрованих
у
державній службі зайнятості як
безробітних
(з
урахуванням
фінансових можливостей Фонду
соціального захисту інвалідів).

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

Бюджетною програмою на
2017
рік
передбачено
працевлаштування 1 особи з
інвалідністю на спеціальні
робочі місця, створені за
рахунок
коштів
ФСЗІ.
Видатки Фонду соціального
захисту інвалідів на 2017 рік
за напрямом надання дотацій
роботодавцям на створення
спеціальних робочих місць
для інвалідів, зареєстрованих
у
державній
службі
зайнятості, як безробітні не
передбачені.

Станом на 01.01.2018 року на обліку не
перебувають особи з інвалідністю, які
потребують створення спеціального робочого
місця.

4.6

Сприяти
працевлаштуванню
молоді,
яка закінчила або
припинила
навчання
у
загальноосвітніх,
професійнотехнічних і вищих навчальних

Сприяння
зайнятості
громадян, які потребують
соціального захисту і не
здатні на рівних умовах
конкурувати на ринку

Особлива увага приділяється
працевлаштуванню
молоді,
яка закінчила або припинила
навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних
і

У 2017 році за сприяння центрів зайнятості
області
було
працевлаштовано
65
безробітних, з числа молоді, яка закінчила або
припинила навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних

4.7

закладах,
звільнилася
із
строкової
військової
або
альтернативної
(невійськової)
служби, на перше робоче місце за
отриманими
професіями
(спеціальностями).
Сприяти
працевлаштуванню
безробітних з числа внутрішньо
переміщених
осіб
та
демобілізованих учасників АТО.

праці

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

вищих навчальних закладах,
звільнилася
із
строкової
військової або альтернативної
(невійськової) служби, на
перше робоче місце за
отриманими професіями
3 початку 2017 року в
обласній службі зайнятості
мали статус зареєстрованих
безробітних 320 внутрішньо
переміщених осіб, з яких 107
осіб
працевлаштовано,
зокрема 4 особи - шляхом
виплати
допомоги
по
безробіттю одноразово для
організації підприємницької
діяльності, 26 - проходили
професійне навчання.

закладах, звільнилася із строкової військової
або альтернативної (невійськової) та якій
надається перше робоче місце.

В обласній службі зайнятості отримували
послуги
3539
безробітних
з
числа
військовослужбовців, які брали участь в
антитерористичній операції, 3392 особам
призначено виплату допомоги по безробіттю,
працевлаштовано 800 осіб, зокрема 47 шляхом виплати допомоги по безробіттю
одноразово для організації підприємницької
діяльності, 172 особи проходили професійне
навчання, з яких 156 - вже працевлаштовано,
190 - брали участь у громадських та інших
роботах тимчасового характеру.

4.8

Сприяти організації навчання
безробітних в першу чергу 3
числа молоді та осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню,
за
професіями, які є актуальними на
ринку праці
з подальшим
працевлаштуванням.

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

Проводиться
відповідна
робота
щодо
організації
навчання
безробітних,
в
першу чергу з числа молоді та
осіб, які мають додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню

За сприяння обласної служби зайнятості було
працевлаштовано 7634 безробітних, які
безробітних з числа громадян, що мають
додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню. Рівень працевлаштування
цієї категорії безробітних становить 33,5% що
на 1,1% більше, ніж за відповідний період
минулого року

4.9

Сприяти
підвищенню
рівня
зайнятості осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню,
зокрема,
працевлаштуванню безробітних
на нові робочі місця з наданням
компенсації
роботодавцю
у
розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне

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

Проводиться
відповідна
робота по підвищенню рівня
зайнятості осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, зокрема,
працевлаштуванню
безробітних на нові робочі
місця з наданням компенсації
роботодавцю
у
розмірі

За сприяння обласної служби зайнятості було
працевлаштовано 7634 безробітних, які
безробітних з числа громадян, що мають
додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню. Рівень працевлаштування
цієї категорії безробітних становить 33,5% що
на 1,1% більше, ніж за відповідний період
минулого року.
У 2017 році прийнято 189 рішень щодо

соціальне страхування з коштів
Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
на
випадок
безробіття.

4.10

4.11

4.12

Сприяти
працевлаштуванню
безробітних осіб з інвалідністю
шляхом
укомплектування
робочих місць, що створюються
роботодавцями
за
рахунок
отриманої фінансової допомоги з
Фонду
соціального
захисту
інвалідів.
Забезпечити
організацію
навчання осіб з інвалідністю, з
числа безробітних, за рахунок
коштів
Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України на випадок
безробіття.

Проводити
активну
інформаційну політику щодо
професійної орієнтації населення
через засоби масової інформації,
соціальну рекламу, а також
шляхом проведення засідань
«круглих
столів»,
пресконференцій, брифінгів тощо.

єдиного
внеску
на
загальнообов ’язкове
державне
соціальне
страхування

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

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

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

компенсації витрат роботодавця у розмірі
єдиного
внеску
за
працевлаштованих
безробітних з числа осіб, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню на
новостворені робочі місця, відповідно до
статей 26 та 27 Закону України «Про
зайнятість населення».
За сприяння обласної служби зайнятості
було працевлаштовано 706 безробітних, які
безробітних з числа громадян з інвалідністю.

Проводиться
відповідна
робота
щодо
організації
навчань
для
осіб
з
інвалідністю,
з
числа
безробітних,
за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
України
на
випадок безробіття
В області проводиться робота
щодо професійної орієнтації
учнівської
молоді
через
засоби масової інформації.
Так, на різних інтернетресурсах
розміщувалась
інформація щодо обрання
майбутньої
професії
для
школярів, конкурси есе «Моя
майбутня
професія:
планування та розвиток», а

У 2017 році
забезпечили організацію
навчання осіб з інвалідністю, з числа
безробітних, за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування України на випадок
безробіття для 200 осіб.

Підвищено рівень обізнаності учнівської
молоді щодо обрання майбутньої професії.
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Проводити
профорієнтаційну
роботу 3 молоддю з метою
мотивації до вибору робітничих
професій,
необхідних
у
реальному секторі економіки, а
саме організовувати різноманітні
заходи:
акції,
марафони,
інтерактивні заходи (змагальномотиваційний,
інтелектуальноігровий тощо), профорієнтаційні
уроки та семінари, презентації
професій,
презентації
роботодавців, професіографічні
екскурсії, ярмарки професій,
ярмарки кар’єри тощо.

також оголошення про дні
відкритих
дверей
у
навчальних закладах та Дні
кар’єри у місті, де кожний
школяр може знайти для себе
щось цікаве
Мотивації
до
вибору Комунальним підприємством
робітничих
професій, «Молодіжний центр праці»
необхідних у реальному протягом 2017 року з метою
секторі економіки
спрямування
професійних
інтересів молоді, формування
усвідомлених мотивів вибору
певного
виду діяльності,
створення
сприятливого
середовища для забезпечення
зайнятості молоді та її
адаптації до сучасних умов на
ринку праці проводився ряд
тренінгів
«Атрибутика
розвитку».
Крім
того,
для
дітей
учасників АТО спільно з
громадською
організацією
«Громадський центр «Форум»
проводився
табір
«ІТ8СОиТ8», де діти розвивали
свої навички та професійні
навички.
Проводиться
профорієнтаційна робота з
учнями шкіл та іншими
категоріями
молоді,
направлена на популяризацію
робітничих
професій
пріоритетних
галузей
економіки області, у звітному
періоді
активно

3 метою захисту молоді від безробіття,
сприяння її раціональній, продуктивній і
вільно обраній зайнятості та професійному
самовизначенню, підвищення престижності
робітничих професій у цьому році було
проведено 699 заходів, у яких взяло участь
30,7 тис. учнів загальноосвітніх навчальних
закладів.

впроваджувались нові сучасні
форми
профорієнтаційної
роботи
з
учнями
та
випускниками різних типів
навчальних
закладів.
Проводились
різноманітні
акції, марафони, шоу, заходи
змагального характеру (КВК,
турніри, вікторини, конкурси
тощо),
профорієнтаційні
уроки
та
семінари,
презентації
професій,
професіографічні
екскурсії,
мобільні
консультпункти
тощо.
Обласна
служба
зайнятості
має
значні
напрацювання та здійснює
відповідну
роботу
для
подолання
ситуації,
що
склалася із забезпеченням
підприємств, організацій і
установ регіону робітничими
кадрами.
Так,
у
профконсультаційній роботі з
молоддю, яка не має професії
та
з
випускниками
навчальних
закладів,
що
потребують
допомоги
у
виборі
професії,
використовуються
спеціалізовані
психодіагностичні методики,
у т.ч за допомогою АРМ
«Профконсультант» за 11
місяців 2017 році обстежено
1318 школярів, АС «Оптант
Плюс» - 670 учнів
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Охопити
індивідуальними
профконсультаційними
послугами,
в
т.ч.
із
застосуванням
профдіагностичних методик, усіх
без виключення неповнолітніх,
які звернулися до служби
зайнятості, зокрема, дітей-сиріт
та
дітей,
які
позбавлені
батьківського
піклування,
працездатних
дітей-інвалідів,
неповнолітніх, що перебувають
на обліку в кримінальній міліції з
метою
визначення
їх
інтелектуально - мотиваційної
готовності
щодо майбутньої
професійної діяльності.

Визначення
інтелектуально
мотиваційної готовності
щодо
майбутньої
професійної діяльності.

Обласний центр зайнятості
має
позитивний
досвід
співпраці
з
Вінницьким
обласним центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді
щодо
соціальної
адаптації дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.
Співпраця
здійснюється
на підставі
Угоди про співробітництво
між Вінницьким ОЦЗ та
Вінницьким ЦСССДМ №0226/122
від 30.12.2011р. 3
метою
сприяння
дітямсиротам
та
дітям,
які
залишились без піклування
батьків, у виборі професії,
спеціальності, виду трудової
діяльності
відповідно
до
стану
здоров’я,
нахилів,
здібностей, освітнього рівня,
інтересів, бажань, з одного
боку, та потреб суспільного
виробництва у працівниках з іншого, обласна служба
зайнятості проводить широку
інформаційнороз'яснювальну,
профорієнтаційну роботу.
Також протягом поточного
року
обласна
служба
зайнятості надавала адресні
профорієнтаційні
послуги
учнівській
молоді
3
інвалідністю з урахуванням їх

Обласна служба зайнятості проводить широку
інформаційно-роз'яснювальну,
профорієнтаційну роботу з дітьми, які
потребують підвищеної уваги та підтримки з
метою сприяння їм у виборі професії
(спеціальності) відповідно до стану здоров’я,
нахилів, здібностей, інтересів, бажань, з
одного
боку, та потреб суспільного
виробництва у працівниках - з іншого.
Зокрема, протягом року профорієнтаційною
роботою охоплено 155 дітей-сиріт, 320 учнів
з інвалідністю.

особистих потреб, ступеня
втрати здоров’я, обмеження
життєдіяльності та потреб
ринку праці. У звітному
періоді
профорієнтаційною
роботою було охоплено 187
дітей-інвалідів. 3 ними було
проведено 27 заходи, надано
82профінформаційні
та
5 Іпрофконсультаційних
послуг, в т.ч. з використанням
профдіагностичних методик.
Таку роботу проводили в
Вінницькому,
Барському,
Тульчинському,
Гайсинському,
Хмільницькому,
Жмеринському,
МогилівПодільському,
Ладижинському
та
Немирівському, Ленінському,
Лівобережному
базових
центрах зайнятості
4.15

Надавати профорієнтаційні послуги
випускникам
загальноосвітніх
навчальних закладів,
які
не
працевлаштовані та не навчаються, з
метою усвідомленого вибору ними
актуальних на ринку праці професій,
а також подальшого навчання та
працевлаштування.

Підвищення
рівня
мобільності
профорієнтаційних
послуг, урізноманітнення
форм профорієнтаційної
роботи.

Надаються профорієнтаційні
послуги випускникам
загальноосвітніх навчальних
закладів, які не працевлаштовані
та не навчаються, з метою
усвідомленого вибору ними
актуальних на ринку праці
професій, а також подальшого
навчання та працевлаштування

На протязі року обласною службою зайнятості,
у разі звернення, надавалися профорієнтаційні
послуги
випускникам
загальноосвітніх
навчальних закладів, які не працевлаштовані та не
навчаються, з метою усвідомленого вибору ними
актуальних на ринку праці професій, а також
подальшого навчання та працевлаштування.

4.16

Для
забезпечення
мобільності
профорієнтаційних
послуг,
використовувати
сучасні
інформаційно-комунікаційні

Підвищення рівня
мобільності
профорієнтаційних
послуг, урізноманітнення

3 метою підвищення рівня
мобільності
профорієнтаційних
послуг,
урізноманітнення
форм

Протягом 2017 року відбулося 5 виїзних
акцій, в яких взяло участь майже 600
мешканців сільських територіальних громад,
в т.ч. учнів загальноосвітніх шкіл.

технології
процесі

та

засоби

зв’язку

у

профорієнтаційної роботи

(зокрема,
мобільні
центри
профорієнтації та мобільні центри
зайнятості,

форм профорієнтаційної
роботи серед сільського
населення

програмно-апаратні

комплекси "Мотиваційний термінал
розвитку

зацікавленості

до

професійного самовизначення").
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Організувати

надання

у

повному

Надання

адресних

обсязі адресних профорієнтаційних

профорієнтаційних

послуг

особам

особам

з

інвалідністю

з

з

послуг

інвалідністю

з

урахуванням їх особистих потреб,

урахуванням

ступеня втрати здоров’я, обмеження

потреб,

життєдіяльності

здоров’я,

обмеження

життєдіяльності

та

та

потреб

ринку

праці:

ринку праці.
проводити

групові

та

масові

профорієнтаційні заходи (тематичні
семінари,

соціально-психологічні

тренінги,

ярмарки

професій,

ярмарки кар’єри тощо);
надавати

індивідуальні

профконсультації,
використанням
методик,

з

в

т.ч.

із

профдіагностичних

метою

вибору

виду

діяльності, професії, місця роботи
відповідно до рекомендацій МСЕК,
наявних

в

знань,

професійних

нахилів,

інваліда

кваліфікації,
інтересів,

здібностей

урахуванням його побажань.

та

з

їх

особистих

ступеня

втрати
потреб

профорієнтаційної
роботи
серед сільського населення,
запроваджено в практику
роботи
базових
центрів
зайнятості
проведення
виїзного обслуговування з
використанням «Мобільних
центрів профорієнтації» та
«Мобільних
центрів
зайнятості».
Для забезпечення мобільності
профорієнтаційних
послуг
обласною
службою
зайнятості була проведена
профорієнтаційна робота з
учнями
загальноосвітніх
навчальних закладів, їхніми
батьками та педагогічними
працівниками
з
використанням
ПАК
"Мотиваційний
термінал
розвитку зацікавленості до
професійного
самовизначення".

Протягом 2017 року профорієнтаційною
допомогою скористалось понад 2,0 тис.
безробітних з інвалідністю, надано понад 10,0
тис. різноманітних профорієнтаційних послуг.
Індивідуальною
профконсультаційною
роботою охоплено 1038 осіб з інвалідністю, з
них 310 осіб пройшли профвідбір чи
психодіагностичне тестування з метою
вибору виду діяльності, професії, місця
роботи відповідно до рекомендацій МСЕК,
наявних в інваліда кваліфікації, знань,
професійних інтересів, нахилів.
1,9 тис. безробітних з обмеженими фізичними
можливостями брали участь у групових та
масових профорієнтаційних заходах, які
проводилися базовими центрами зайнятості,
зокрема було проведено 42 спеціалізованих
інформаційних семінарів для осіб з
інвалідністю, охоплено 462 безробітних
зазначеної категорії.

Для
підвищення
рівня
мобільності
профорієнтаційних
послуг,
урізноманітнення
форм
профорієнтаційної
роботи
запроваджено в практику
роботи
базових
центрів
Для 227 безробітних з інвалідністю були
зайнятості
проведення
організовані 23 цільових консультаційних
виїзного обслуговування з

4.18

Організувати профорієнтаційну
роботу в установах виконання
покарань Державної
пенітенціарної служби та
навчальних закладах, створених з
метою професійно-технічного та
загальноосвітнього навчання
засуджених.

Підвищення
рівня
обізнаності
осіб,
які
відбувають покарання, про
послуги які надає служба
зайнятості, зокрема,
щодо
вибору ними актуальних на
ринку праці професій, а
також подальшого навчання
та працевлаштування.

4.19

Організувати
надання
профорієнтаційних послуг особам
віком старше 45 років з метою
формування в них конструктивної
стратегії поведінки на ринку праці,
сприяння підвищенню соціальної та
професійної мобільності, мотивації
до легальної зайнятості в Україні.

Сприяння
підвищенню
соціальної та професійної
мобільності,
легалізація
зайнятості

використанням
мобільних
засобів
інформування.
Мобільні центри були задіяні
у проведенні 5 виїзних акціях
із
використанням
різноманітних і цікавих форм
роботи для 484 учнів ЗНЗ.

семінарів та тренінгів. Підчас яких безробітні
з інвалідністю отримали допомогу в
самопізнанні,
подоланні
невпевненості,
оцінюванні
власних
можливостей
самореалізації в професійній сфері, побудова
власної стратегії пошуку роботи.

Проводиться
профорієнтаційна робота в
установах виконання
покарань Державної
пенітенціарної служби та
навчальних закладах,
створених з метою
професійно-технічного та
загальноосвітнього навчання
засуджених
Відповідно до розпорядження
голови облдержадміністрації
від 13 січня 2017 року №13
«Про забезпечення в області
контролю за додержанням
законодавства про працю та
зайнятість населення» в усіх
районних
державних
адміністраціях та міських
радах
міст
обласного
значення створені робочі
групи з питань забезпечення
контролю за додержанням
законодавства про працю та
зайнятість населення.
В регіоні активізовано роботу
районних та міських робочих
груп з питань забезпечення

Протягом року для 57 осіб які відбувають
покарання організувалась профорієнтаційна
робота в установах виконання покарань
Державної
пенітенціарної
служби
та
навчальних закладах, створених з метою
професійно-технічного та загальноосвітнього
навчання засуджених.

Протягом 2017 року було організовано 135
семінарів, тренінгів для 1920 безробітних
віком старше 45 років їм були надані 81,9
тис. профорієнтаційних послуг з метою
формування в них конструктивної стратегії
поведінки на ринку праці, сприяння
підвищенню соціальної та професійної
мобільності,
мотивації
до
легальної
зайнятості в Україні.
Крім того, за результатами в області було
додатково оформлено трудові відносини з 939
працівниками

контролю за додержанням
законодавства про працю та
зайнятість населення. У 2017
році проведено 279 засідань
обласної,
районних
та
міських робочих груп, на
яких розглядались питання
дотримання
мінімальних
гарантій,
питання
по
недопущенню використання
праці найманих осіб без
належного
оформлення
трудових відносин та виплати
роботодавцями доходів у
вигляді заробітної плати без
сплати податків до бюджету,
заслухано
звіти
1071
керівників підприємств.
Крім того, на виконання
розпорядження
голови
Вінницької
обласної
державної адміністрації від
25.03.2011р.
№
133
працівники
центрів
зайнятості беруть участь у
заходах
щодо
легалізації
виплати заробітної плати та
зайнятості населення.
За результатами проведених
50 заходів у 86 роботодавців
виявлено 95 не легалізованих
робочих місця.
Крім
групової
форми
інформаційнороз’яснювальної
роботи
використовується
індивідуальна
робота
з

працівниками
підприємств,
установ
та
організацій
області, відповідальними за
ведення
кадрового
діловодства,
керівниками
господарюючих суб’єктів, а
також фізичними особами суб’єктами підприємницької
діяльності, які уклали трудові
договори
з
найманими
працівниками.
Працівниками
центрів
зайнятості при проведені
інформаційних семінарів із
безробітними
постійно
роз’яснюється
значимість
оформлення
трудових
відносин, особлива увага
приділяється
загальнообов’язковому
державному
соціальному
страхуванню
в
Україні.
У 2017 році проведено 1321
семінар із безробітними, де
роз’яснювалися економічні та
соціальні переваги отримання
легальних доходів та сплати
єдиного внеску.
З
метою
недопущення
випадків
використання
найманої робочої сили без
належного
оформлення
трудових
відносин
з
роботодавцем та сприяння
легалізації
зайнятості
населення в обласному центрі
зайнятості_______ функціонує

“Телефон
довіри”
для
звернення громадян з питань
легалізації
тіньової
зайнятості.
В
кожному
базовому центрі зайнятості
про це розміщено об’яву.
Завдяки цьому громадяни
області
можуть
проінформувати про можливі
правопорушення.
Слід зазначити, що в області
простежується
позитивна
тенденція щодо зростання
доходів населення.
Номінальна заробітна плата у
листопаді 2017 року, в
розрахунку
на
одного
штатного
працівника,
зайнятого
в
економіці
області
порівняно
з
відповідним
періодом
минулого року, зросла на
46,8 відсотка
і становила
6468,00 грн. по Україні 7779 грн. Цей обласний
показник
у
3,7
рази
перевищує
законодавчо
встановлений прожитковий
мінімум для працездатних
осіб по Україні (1762 грн.).
Найбільше
підвищення
розміру заробітної плати у
листопаді
2017
року
порівняно з листопадем 2016
року відбулося у сфері
будівництва 79,0
%,
державного управління й

оборони - 63,3 %, у сфері
освіти - 62,1%, тимчасового
розміщування й організації
харчування - 58,4%, оптова та
роздрібна торгівля, ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів
50,2%.
Середньомісячна
заробітна
плата штатних працівників у
січні - листопаді 2017 року
становила 5986,00 грн., що
на 45,8 % більше, ніж у
відповідному періоді 2016
року.
Найнижчим рівень
середньомісячної заробітної
плати за видами економічної
діяльності за цей період був
у
працівників,
зайнятих
поштовою та кур’єрською
діяльністю - 2845,32 грн.
(47,5 % до середнього рівня
по економіці), а найвищим - у
працівників сфері транспорту
-7451,37 грн. (124,5%).

1. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

№
з/п

1

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Чисельність зайнятого населення
віком 1 5 - 7 0 років (у середньому за
період)

тис. осіб - усього

Головне
управління
статистики у
Вінницькій області

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання
до затвердженого
програмою (%)

711,1

658,8

92,7

2

Рівень зайнятості, у
чисельності населення:
віком 15-70 років

3

Рівень безробіття населення у віці
15-70 років (за методологією
Міжнародної організації праці),
відсотків до економічно активного
населення відповідного віку

4

Чисельність осіб, що перебувають на
обліку та отримують послуги
протягом періоду
Чисельність осіб, які мають статус
безробітного
Чисельність працевлаштованих осіб
з числа тих, що перебувають на
обліку
Чисельність працевлаштованих осіб
з числа зареєстрованих безробітних
Чисельність зареєстрованих
безробітних, які проходитимуть
професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення
кваліфікації
Чисельність осіб, залучених до
участі у громадських та інших
роботах тимчасового характеру

5

6

7
8

9

%

до

з них зареєстрованих безробітних
10

Чисельність осіб, яким надано
послуги з питань організації
підприємницької діяльності та
ведення власної справи
з них організували власну справу

11

Чисельність інвалідів, що

%

%

осіб

осіб
осіб

осіб
осіб

осіб

осіб
осіб

осіб
осіб

Головне
управління
статистики у
Вінницькій області
Головне
управління
статистики у
Вінницькій області

Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості

Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості

Обласна служба
зайнятості
Обласна служба

61,3

55,9

91,0

8,2

10,9

132,0

6000

9574

159,0

78000

57209

73,0

3850

9574

248,0

28500

23731

83,0

8000

7292

91

6647

87,0

7400

6632

89,0

9000

-

Через обмеження
фінансування з
фонду

526

97

-

2310

92,0

7600

2500

перебувають на обліку в Державній
службі зайнятості України
з них зареєстровані безробітні
12

Чисельність інвалідів,
працевлаштованих за сприяння
Державної служби зайнятості
України
з них зареєстровані безробітні

у тому числі отримувачі
одноразово виплаченої допомоги по
безробіттю для організації
підприємницької діяльності
13 Чисельність інвалідів, залучених до
участі у громадських роботах
з них з числа зареєстрованих
безробітних
14 Чисельність інвалідів, які проходили
професійне навчання - усього
зокрема за рахунок:
коштів Фонду соціального захисту
інвалідів
коштів Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на
випадок безробіття
15 Чисельність інвалідів,
працевлаштованих строком не
менше ніж на два роки на нові робочі
місця за направленням Державної
служби зайнятості України, за яких
роботодавцю надається компенсація
витрат, пов’язаних із сплатою
єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне

зайнятості

осіб
осіб

осіб
осіб

осіб
осіб
осіб

осіб
осіб

осіб

Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості

Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості

Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості

2500

2259

90,0

800

757

94,0

780

706

90,0

22

7

31,0

170

225

132,0

170

225

132,0

200

200

100,0

-

-

-

200

200

100,0

1

-

-

Обласна служба
зайнятості

соціальне страхування за відповідну
особу за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів.
16 Чисельність інвалідів,
працевлаштованих на підприємства,
установи, організації шляхом
надання дотацій за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів
на створення спеціальних робочих
місць для працевлаштування
інвалідів, зареєстрованих у
Державній службі зайнятості
України як безробітні
17 Чисельність працівників, за яких
роботодавцю надається компенсація
фактичних витрат по сплаті єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування,
осіб - усього
в тому числі:
працівників у юридичних осіб,
усього
за яких компенсовано:
50% суми нарахованого єдиного
внеску, осіб
100% суми нарахованого
єдиного внеску, осіб
працівників у фізичних осібпідприємців та фізичних осіб платників податку з доходів
фізичних осіб, усього
за яких компенсовано:
50% суми нарахованого єдиного
внеску, осіб
100% суми нарахованого
єдиного внеску, осіб

осіб

осіб

Обласна служба
зайнятості

-

-

800

611

76,0

265

200

75,0

-

-

-

265

200

75,0

535

411

76,0

-

-

-

535

411

76,0

Обласна служба
зайнятості

осіб

Обласна служба
зайнятості

осіб

Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості

осіб

1

осіб

осіб
осіб

Обласна служба
зайнятості
Обласна служба
зайнятості

