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ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до районної програми зайнятості населення  

Голованівського району на період до 2017 року, затвердженої рішенням 

районної ради від 26 квітня 2013 року № 313, а саме: у Розділі ІІІ «Напрями 

та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 

року», таблицю 2 «Показники професійної підготовки та використання 

робочої сили», таблицю 4 «Надання соціальних послуг Державною службою 

зайнятості України», таблицю 5 «Показники сприяння зайнятості інвалідів» 

викласти у новій редакції згідно з додатком. 

2. Рекомендувати головним розпорядникам коштів районного  

бюджету – виконавцям заходів здійснювати фінансування заходів районної 

програми зайнятості населення Голованівського району на період до 2017 

року у межах коштів, передбачених на ці цілі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію районної ради з соціальних питань. 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 

 

 



Додаток 

до рішення Голованівської 

районної ради 

від 11 листопада 2016 року 

№ 118 

 

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації  

у сфері зайнятості населення до 2017 року 
 

Найменування заходу 

Виконавці  

(місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, установи,  

організації, сторони соціального діалогу) 

Термін 

виконання 

1 
2 

3 

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових 

робочих місць: 

1.Забезпечення  повернення  безробітних до 

трудової діяльності  шляхом: формування  

банку вакансій, сприяння  громадянам у 

працевлаштуванні,  участі  в організації 

проведення  громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, організації професійного 

навчання  безробітних з урахуванням  поточної та 

перспективної потреб ринку праці, проведення  

профорієнтації населення  

При затвердженні місцевих бюджетів, бюджетів 

селищних і сільських рад на (2016) 2017  рік 

передбачити кошти на  організацію громадських 

робіт в сумі –  (80 тис. грн.) 100 тис.грн.  

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації, сільські та селищні 

ради, райдержадміністрація, районний 

центр зайнятості, роботодавці, навчальні 

заклади 

Протягом 

2013-2017 років 

2. Сприяння підвищенню  зацікавленості  

роботодавців у створенні нових робочих місць, у 

тому числі у пріоритетних видах економічної 

діяльності, та працевлаштування на них 

зареєстрованих безробітних шляхом    надання  

компенсації  фактичних витрат  роботодавцям на 

сплату єдиного  внеску на загальнообов’язкове  

державне соціальне страхування   

Голованівська районна державна 

адміністрація, сільські та селищні ради,  

районний центр зайнятості,  роботодавці 

Протягом 

2013-2017 років 

3.Сприяння підвищенню рівня зайнятості 

сільського населення шляхом: збереження 

наявних та створення нових високопродуктивних 

робочих місць; формування професійно-

кваліфікаційного складу робочої сили відповідно 

до потреб ринку праці; створення умов для 

розвитку самозайнятості населення та 

підприємницької ініціативи, залучення  до 

громадських  та інших робіт тимчасового 

характеру.  

Управління агропромислового комплексу, 

районний центр зайнятості, районна 

державна адміністрація,  роботодавці 

Протягом 

2013-2017 років 

4.Сприяння реалізації в районі  державної 

політики  щодо  розвитку малого  та середнього 

підприємництва, у тому числі шляхом залучення 

Управління економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості та інфраструктури 

Голованівської районної державної 

адміністрації,Голованівський районний 

Протягом 

2013-2017 років 



до само зайнятості  та підприємницької 

діяльності осіб з числа зареєстрованих 

безробітних   

центр підтримки та розвитку 

підприємництва,  районний центр 

зайнятості  

5. Надання безоплатних індивідуальних і 

групових  консультацій з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності  із 

залученням на громадських засадах працівників 

органів державної влади  

Органи державної влади, районний центр 

зайнятості, управління економічного 

розвитку,торгівлі, промисловості та 

інфраструктури Голованівської РДА, 

Голованівський районний центр підтримки 

та розвитку підприємництва 

Протягом 

2013-2017 років 

6. Створення  умов тимчасової зайнятості для 

безробітних та інших категорій населення 

шляхом організації  громадських та інших робіт 

тимчасового  характеру 

Райдержадміністрація,районна рада,  

сільські та селищні ради, роботодавці,  

районний центр зайнятості 

Протягом 

2013-2017 років 

7. Забезпечення  розвитку системи  професійної 

орієнтації  в районі шляхом проведення  

профорієнтаційної роботи з різними категоріями 

населення 

 Районний центр зайнятості Протягом 

2013-2017 років 

8. Забезпечення   проведення профорієнтаційної 

роботи  серед учнівської  молоді, спрямованої на 

формування професійних намірів та 

усвідомленого вибору професії, упередження 

молодіжного безробіття 

Управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації;  районний центр зайнятості, 

навчальні заклади 

Протягом 

2013-2017 років 

9.Проведення  інформаційно-роз’яснювальної 

роботи, спрямованої на подолання негативних 

явищ на ринку праці, зняття соціальної напруги, 

збереження діючих і створення нових робочих 

місць, підвищення мотивації до праці, 

недопущення порушень у сфері зайнятості 

населення  

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації, районний центр 

зайнятості, місцеві засоби масової 

інформації,  профспілки  

Протягом 

2013-2017 років 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення: 

1. Забезпечення  підвищення  

конкурентоспроможності зареєстрованих 

безробітних на ринку  праці відповідно  до вимог 

сучасного  виробництва та сфери послуг шляхом 

організації  професійного  навчання, у тому числі 

за інтегрованими  професіями  

Навчальні заклади, районний центр 

зайнятості, роботодавці 

Протягом 

2013-2017 років 

2. Реалізація  порядку видачі ваучерів  особам  

віком старше  45 років, особам звільненим з 

військової служби (крім військовослужбовців  

строкової служби), служби в органах внутрішніх 

справ, особам звільненим з військової служби 

після участі у проведенні антитерористичної 

операції, з числа інвалідів до отримання права на 

пенсію ,внутрішньо переміщеним особам 

працездатного віку за відсутності підходящої 

роботи для підтримання їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

 Районний центр зайнятості, навчальні 

заклади, роботодавці 

Протягом 

2016-2017 років 

3. Проведення роботи з підтвердження  

професійної кваліфікації за результатами 

неформального професійного навчання за  

робітничими професіями 

 

Управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації, районний центр зайнятості, 

роботодавці району 

Протягом 

2013-2017 років 



3. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах 

конкурувати на ринку праці: 

 

1.Сприяння  у працевлаштуванні соціально 

вразливих верств населення, зокрема,  молоді, яка 

здобула професійно-технічну  освіту   на  перше  

робоче місце за отриманою професією 

(спеціальністю), інвалідів, у тому числі через 

стимулювання  роботодавців у працевлаштуванні 

цієї  категорії населення 

Управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації;  районний центр зайнятості, 

обласне відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів,  роботодавці району  

Протягом 

2013-2017 років 

2. Забезпечення створення  сприятливих умов 

щодо зайнятості  осіб з інвалідністю, у тому числі    

підвищення їх конкурентоспроможності  шляхом 

залучення  до професійного навчання  

Управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації ; обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів, районний 

центр зайнятості 

Протягом 

2013-2017 років 

 

Таблиця 2. Показники професійної підготовкита використання робочої сили 

 2011  

звіт 

2012 

звіт 

2013 

очікуване 

2014 

прогноз 

2015 

прогноз 

2016 

прогноз 

2017 

прогноз 

1.Кількість випускників 

навчальних закладів, в 

регіоні , тис.осіб - усього 

0,124 0,074 0,097 0,102 0,096 0,100 0,100 

У тому числі: 

- випускників вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації, усього 

з них працевлаштовані як 

молоді працівники; 

х 

х 

х 

х 

х 

x 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

x 

- випускників вищих 

навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації, усього 

з них працевлаштовані як 

молоді працівники; 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

- випускників професійно – 

технічних навчальних 

закладів, усього 

З них працевлаштовані як 

молоді працівники; 

0,124 

 

0,108 

0,074 

 

0,066 

0,097 

 

0,085 

0,102 

 

0,090 

0,096 

 

0,083 

0,100 

 

0,087 

0,100 

 

0,087 

2. Кількість укладених 

договорів про стажування 

між роботодавцем і 

особою, яка продовжує 

навчання, одиниць – усього 

198 200 243 297 297 305 301 

З них такі, що 

передбачають отримання 

заробітної плати, одиниць 

- - - - - - - 



3. Кількість укладених 

трудових договорів 

(строком не менш як на три 

роки) між роботодавцем та 

молодим працівником, що 

погоджується працювати в 

сільській місцевості, 

одиниць – усього  

В тому числі з отриманням: 

1 3 2 2 2 3 2 

Одноразової адресної 

допомоги 

- 2 - - - - - 

житла - - - - - - - 

4. Середньооблікова   

штатна чисельність 

працівників, тис.осіб 

6,6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 

5. Кількість працівників, 

які знаходяться у 

вимушених неоплачуваних 

відпустках з ініціативи 

роботодавців, тис. осіб  

0,12 0.08 0.04 0 0 0 0 

у % до середньо облікової  

штатної чисельності 

працівників 

1,8 1.2 0.6 0 0 0 0 

6. Кількість працівників, 

які працюють у режимі 

неповного робочого дня 

(тижня), тис. осіб 

0.15 0.14 0.14 0.12 0.12 0 0 

у % до середньо облікової  

штатної чисельності 

працівників 

2.3 2.1 2.1 1.8 1,8 0 0 

7. Кількість працівників,  

які підвищили свою 

кваліфікацію, тис. осіб 

0.59 0.27 0.36 0.24 0.31 0.21 0.31 

у % до середньо облікової  

штатної чисельності 

працівників 

8.9 4.0 5.4 3.6 4.6 3.1 4.6 

8.Кількість працівників, які 

пройшли професійну 

підготовку та 

перепідготовку, тис. осіб 

0.14 0.25 0.23 0.15 0.20 0.15 0.25 

у % до середньо облікової  

кількості штатних 

працівників 

2.1 3.7 3.4 2.2 3.0 2.2 3.7 

У тому числі:  

за кошти роботодавця  

0.14 0.25 0.23 0.15 0.2 0.15 0.25 

за власні кошти - - - - - - - 



9. Кількість осіб старше 45 

років, що отримали ваучер 

- - 37 26 1 0 2 

* до пункту 9 табл.2 в межах кошторисних призначень 

Таблиця.4 Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України 

(тис.осіб) 

Найменування показника 2011  

звіт 

2012 

звіт 

2013 

 звіт 

2014  

звіт 

2015 

 звіт 

2016 

очікуване 

2017 

прогноз 

1. Чисельність осіб, що 

перебувають на обліку і 

отримують послуги 

протягом періоду  

- - 0,114 0,116 0,096 0,100 0,100 

2.Чисельність осіб, які 

мають статус безробітного 

1,854 1,756 1,651 1,721 1,679 1,500 1,500 

3.Чисельність 

працевлаштованих осіб з 

числа тих, що перебувають 

на обліку 

- - 0,08 0,161 0,193 0,200 0,210 

4.Чисельність 

працевлаштованих осіб з 

числа зареєстрованих 

безробітніх 

0,775 0,759 0,730 0,758 0,629 0,510 0,520 

5.Чисельність 

зареєстрованих 

безробітніх., які 

проходитимуть 

професійну підготовку, 

перепідготовку та 

підвищення кваліфікації 

0,289 0,291 0,272 0,290 0,283 0,270 0,273 

6.Чисельність осіб, 

залучених до участі у 

громадських та інших 

роботах тимчасового 

характеру 

0,829 0,853 0,669 0,481 0,461 0,450 0,455 

з них зареєстрованих 

безробітніх 

0,829 0,853 0,669 0,481 0,461 0,450 0,455 

7.Чисельність осіб, яким 

надано послуги з питань 

організації 

підприємницької 

діяльності  та ведення 

власної справи 

- - 0,032 0,032 0,022 0,010 0,020 

з них організували власну 

справу 

0,025 0,017 0,028 0,015 0,012 0,003 0,015 

 

                   

 

 



Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів 

Найменування показника 2011  

звіт 

2012 

звіт 

2013  

звіт 

2014  

звіт 

2015  

звіт 

2016 

очікуване 

2017 

прогноз 

1.Чисельність працюючих 

інвалідів на підприємствах 

установах та організаціях, 

згідно зі звітами, поданими 

до відділень фонду 

соціального захисту 

інвалідів * 

208 206 205 208 208 210 211 

2. Кількість створених 

робочих  місць за рахунок 

коштів Фонду соціального 

захисту інвалідів 

- - - - - - - 

3.Чисельність інвалідів, що 

перебувають на обліку в 

Державній службі 

зайнятості  України 

- - 33 35 42 35 35 

3.1 з них зареєстровані 

безробітні  

19 22 33 35 42 35 35 

4.Чисельність інвалідів, 

працевлаштованих за 

сприяння державної служби 

зайнятості 

10 13 15 17 15 13 13 

4.1 з них зареєстровані 

безробітні 

7 9 15 15 14 12 12 

4.1.1 у тому числі 

отримувачі одноразово 

виплаченої допомоги по 

безробіттю для організації 

підприємницької діяльності  

- - - 2 1 - - 

5.Чисельність інвалідів, 

залучених до участі у 

громадських роботах  

- 0 0 0 4 7 7 

5.1 з них з числа 

зареєстрованих безробітніх 

0 0 0 0 4 7 7 

6.Чисельність інвалідів, які 

проходили професійне 

навчання 

у сього  

 

2 3 3 6 6 5 5 

зокрема за рахунок :        

6.1.За рахунок коштів 

Фонду соціального захисту 

інвалідів 

- - 0 0 0 0 0 



6.2.коштів Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття  

2 3 3 6 6 5 5 

7.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 соціальне 

страхування за відповідну 

особу за рахунок коштів 

Фонду соціального захисту 

інвалідів. 

- - - - - - - 

8.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  

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


