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                                                                                                          Інформація
про хід виконання заходів  Програми зайнятості населення  на період до 2017 року  по м. Марганець за підсумками  1 кварталу 2016 року.

Найменування 
заходу
Виконавці
(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)
Виконання заходів 

1
2
3
1.Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні  нових робочих місць.
Проводити роботу з роботодавцями міста щодо створення нових робочих місць, збільшення та підвищення якості вакансій за рівнем заробітної плати та за умовами праці. 

Марганецький міський центр зайнятості;
Управління праці та соціального захисту населення;
Марганецьке відділення Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області;
Управління Пенсійного фонду України в м. Марганці
Протягом звітного періоду Марганецьким міським центром зайнятості загальна чисельність зареєстрованих вакансій становила 402 від 110 роботодавців, із них укомплектовано за направленням служби зайнятості 378 вакансій (94 %). Середній розмір оплати праці в розрахунку на 1 вакансію – 2070,1 грн..
З метою створення нових робочих місць, збільшення та підвищення якості вакансій за рівнем заробітної плати протягом звітного періоду проводилась наступна робота:
- проведені 2 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення  (28.01.2016 р., 29.02.2016 р.) на нарадах яких розглядались питання щодо рівня заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях міста та у фізичних  осіб - підприємців, аналітичної інформації Марганецького відділення НОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо фактичних витрат на оплату праці за даними податкової звітності платників податків ( ф. №1- ДФ ) за 4 квартал 2015 року та інші питання;
 - з роботодавцями міста проводились співбесіди, роз’яснювальна робота, спрямована на підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам, недопущення порушень чинного законодавства з оплати праці та легалізації трудових відносин; 
- спеціалістами служби зайнятості, згідно до затверджених графіків відвідувались підприємства з метою надання комплексу консультаційних послуг та роз’яснення щодо необхідності своєчасного надання вакансій до центру зайнятості. 
Здійснювати профілактичні заходи щодо упередження негативних наслідків масового звільнення працівників на підприємствах міста.  

Спеціальна міська комісія для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття
З метою упередження негативних наслідків масового звільнення працівників на підприємствах міста у звітному періоді було проведено 1 засідання спеціальної міської комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття на якому розглядалась інформація міського центру зайнятості щодо стану ринку праці та про можливе вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці на підприємствах міста. 


Сприяти організації громадських робіт для безробітних, за умови здійснення пропорційно рівними частинами виділення коштів з місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; учнівської і студентської молоді у вільний від навчання час, у першу  чергу для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та неповних сімей та дітей, схильних до правопорушень.


Марганецький міський центр зайнятості


Відповідно до рішення сесії Марганецької міської ради від 24.12.2015 року № 47-3/YII «Про організацію громадських робіт на 2016 рік» на 2016 рік  затверджені види громадських робіт та перелік підприємств за участю яких будуть проводитись громадські роботи у місті, проте, протягом 1 кварталу 2016 року громадські роботи у місті не проводились, кошти з місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на проведення  на цих робіт не витрачались. У звітному періоді Марганецьким міським центром зайнятості за замовленням роботодавців міста проводились роботи тимчасового характеру на які були направлені 76 осіб з числа  безробітних. 
Згідно до рішення сесії Марганецької міської ради від 31.03.2016 року № 205-7/YII «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2015 року №32-3/YII «Про місцевий бюджет на 2016 рік» на організацію проведення громадських робіт у поточному році із місцевого бюджету заплановано виділити кошти у розмірі - 5,0 тис. грн..
З метою легалізації зайнятості населення та недопущення використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин проводити обстеження (рейди) закладів громадського харчування, об’єктів торгівлі та на інших об’єктів міста в яких здійснюється діяльність суб’єктів підприємницької діяльності. 
У разі виявлення порушень вживати відповідних заходів, згідно з чинним законодавством.
Члени робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 

Рейди ( перевірки) закладів громадського харчування, об’єктів торгівлі та на інших об’єктів міста не проводились. 
З метою легалізації трудових відносин та недопущення використання найманої робочої сили без належного оформлення, протягом звітного періоду з роботодавцями міста проводилась роз’яснювальна робота, індивідуальні співбесіди,  семінари та інші заходи. 

Сприяти:
- працевлаштуванню осіб, які звернулись до служби зайнятості, на вільні та новостворені робочі місця шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
- заохоченню роботодавців у сфері малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, строком не менш ніж на 2 роки, на нові робочі місця, шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну таку особу протягом першого року;
- заохоченню роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця з гідною заробітною платою шляхом компенсації, за рахунок коштів Державного бюджету України, фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу;
- наданню права роботодавцям, які створюють нові робочі місця з оплатою праці не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожного працівника на зменшення розміру єдиного соціального внеску.

Марганецький міський центр зайнятості;







Марганецький міський центр зайнятості
Марганецьке відділення Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області; 


Протягом звітного періоду започаткували власну справу 8 безробітних.






Протягом звітного періоду за сприянням центру зайнятості були працевлаштовані 3 безробітних із здійсненням  компенсації  витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.







2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення.
Проводити моніторинг укладених колективних договорів, угод на підприємствах, організаціях, установах міста. Під час проведення повідомної реєстрації колективних договорів приділяти особливу увагу розділам „Зайнятість населення ”, „Оплата праці ”, „Охорона праці”. Рекомендувати сторонам переговорного процесу визначати у колективних договорах обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі відповідно до потреб виробництва, створювати  належні умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше  одного разу на п’ять років.
Управління праці та соціального захисту населення 
Станом на 01.04.2015р. на підставі рішення робочої групи з питань, пов’язаних з повідомною реєстрацією колективних договорів підприємств, установ, організацій міста управлінням праці та соціального захисту населення  проведена повідомна реєстрація 4 колективних договорів  підприємств, установ, організацій міста, з урахуванням змін та доповнень, внесених до діючих колективних договорів. Під час проведення повідомної реєстрації договорів, особлива увага приділялась розділам „Зайнятість населення ”, „Оплата праці ”, „Охорона праці”. Сторонам переговорного процесу надавались рекомендації та пропозиції щодо включення до положень колективних договорів до розділу «Зайнятість населення» обсягів та коштів на професійне навчання працівників відповідно до потреб виробництва; створення належних умов для забезпечення підвищення  кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років, заходів фінансово-матеріального стимулювання працівників та інші питання. 
Забезпечити надання ваучерів особам віком старше 45 років для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.
Міський центр зайнятості
Протягом звітного періоду  ваучери  особам  старше 45 не видавалися.
Проводити  моніторинг працевлаштування випускників,  закріплення їх на першому робочому місці. 

Марганецький професійний ліцей(за згодою).

За звітний період поточного року Марганецьким професійним ліцеєм було випущено 45 учнів, які навчалися  на бюджетному відділенні на базі 11 – ти класів за професією «Електрозварник ручного зварювання, машиніст електровоза» - 21 учень. На базі 9 – ти класів: «Перукар ( перукар – модельєр)» - 23 учня, «Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, електрозварник ручного зварювання» - 1 учень( досягнутий рівень). Працевлаштовані за фахом - 12 випускників, 2  - знаходяться в декретній відпустці, 9 - планують продовжувати навчання у ВНЗ, 5 - змінили місце проживання ( виїхали за межі країни), 17 – знаходяться в процесі працевлаштування.  
01.03.2016 року у майстернях відбувся професійний марафон по будівельним професіям для випускників ЗОШ №11 ,№12.
Проводити роботу з керівниками підприємств щодо створення нових робочих місць для молоді з належним рівнем оплати праці з метою працевлаштування дітей-сиріт.
ЦСССДМ 
Служба у справах дітей виконкому Марганецької міської ради
Протягом  звітного періоду  службою у справах дітей проводилась роз’яснювальна робота серед дітей – сиріт та  дітей позбавлених батьківського піклування (старшого віку) щодо вибору майбутнього виду професії та профорієнтації.
 Підвищити ефективність надання допомоги безробітним для організації підприємницької діяльності шляхом проведення  семінарів з підприємницької діяльності, семінарів – тренінгів з залученням фахівців податкової служби та пенсійного фонду. 
Сприяти розвитку підприємництва та самозайнятості населення шляхом створення інформаційної бази даних з реальними пропозиціями, які відповідають потребам міста.
Міський центр зайнятості,
Марганецьке відділення Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області;
Управління ПФУ в м. Маранці Дніпропетровської області.
Протягом звітного періоду з метою надання допомоги безробітним для організації підприємницької діяльності були проведені 3 профінформаційних і профконсультаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи» в яких прийняли участь 51 безробітних.

Забезпечити виконання програми зайнятості населення та у разі необхідності вносити зміни та доповнення до заходів, обсягів 
надання соціальних послуг  незайнятому  населенню.
Марганецький центр зайнятості,
Управління праці та соціального захисту населення.
У звітному періоді зміни та доповнення до заходів, обсягів щодо надання соціальних послуг  незайнятому  населенню до Програми зайнятості населення не вносились.
З метою формування мобільної робочої сили, задоволення потреб роботодавців  в кваліфікованих кадрах проводити роботу із використанням навчальної бази навчальних закладів області та центрів професійно – технічної освіти державної служби зайнятості України для навчання безробітних громадян за актуальними професіями та напрямками. 
Міський центр зайнятості. 





Всього у звітному періоді 2016 року проходили професійне навчання 77 осіб. Навчання проводилось на базі ДПТНЗ Марганецького професійного ліцею та ЦПТО ДСЗ. 
На базі Дніпропетровського  ЦПТО проходив навчання  1 безробітний. 
На базі Одеського  ЦПТО проходили навчання 4 особи, Рівенського ЦПТО  - 1 особа. 
Шляхом стажування проходили підвищення кваліфікації 49 безробітних. Закінчили навчання 61 безробітний, з них були працевлаштовані – 38 осіб.
Забезпечити проведення семінарів щодо запобігання неврегульованій трудовій міграції та протидії торгівлі людьми. 
Міський центр зайнятості

З питань щодо запобігання неврегульованій трудовій міграції та протидії торгівлі людьми за звітний період 2016 року проведено 3 семінари в яких прийняли участь 33  безробітних.
Забезпечити вжиття відповідних заходів щодо удосконалення організації та змісту професійної орієнтації з учнівською молоддю в загальноосвітніх навчальних закладах в першу чергу робітничих, актуальних на ринку праці, а саме: 
- проводити з учнями загальноосвітніх навчальних закладів профорієнтаційних уроків, презентацій професій, професіографічних зустрічей та екскурсійних уроків „Реальне трудове життя ”, годин профінформування з метою профорієнтації молоді на робітничі професії;
- сприяти проведенню довідково-інформаційної роботи серед батьків учнів;
- проводити профорієнтаційну роботу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками та педагогічними працівниками з використанням ПАК „Профорієнтаційний термінал ”.
Міський центр зайнятості

Управління освіти Марганецької міської ради 
Протягом звітного періоду 2016 року профорієнтаційними послугами охоплено 171  чол. учнівської молоді, надано 171 профінформаційних та профконсультаційних послуг. 
Проведено 7 профінформаційних уроків з використанням ПАК „Профорієнтаційний термінал”. 
З метою популяризації робітничих професій серед учнівської молоді проведені 8 заходів.
 Для  працівників закладів освіти проведені 8 профінформаційних семінарів. 

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

Забезпечити надання інвалідам, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні соціальних послуг з пошуку роботи. Здійснювати підбір спеціалістів (у першу чергу випускників центрів професійної реабілітації інвалідів) із числа інвалідів, які перебувають на обліку для укомплектування робочих місць  і заявлені роботодавцем у відповідності з висновками МСЕК.
Міський центр зайнятості.
Управління праці та соціального захисту населення
Упродовж січня - березня 2015 року на обліку в міському  центрі зайнятості перебували 9 інвалідів. Статус безробітного мали 9 осіб з інвалідністю, з них допомогу по безробіттю отримували 4 особи. Працевлаштований  4 інваліди, із них зі статусом безробітного 4 осіб.   

Забезпечити надання індивідуальних та профорієнтаційних  послуг соціально - незахищеним категоріям населення з метою 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Міський центр зайнятості
        Разом з іншими безробітними, інваліди, які звернулися до центру зайнятості, отримують комплекс профорієнтаційних послуг: індивідуальне та групове професійне інформування, професійне консультування (в тому числі з використанням профдіагностичного обстеження особи). 
Впродовж звітного періоду профорієнтаційні групові заходи для інвалідів не проводились. 9 безробітних осіб з обмеженими можливостями отримали 31 профорієнтаційну послугу впродовж звітного періоду.  
Взагалі, 302 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, були охоплені профорієнтаційними послугами  (всього їм надано 908 профорієнтаційних послуг), з них 95 осіб пройшли профдіагностичне обстеження з використанням профдіагностичних методик. 
Запровадити проведення навчального модуля “Професія як основа життєвого успіху “. Надавати  послуги дітям – сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших і випускних класів, інтернатних закладів.  
Центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді,
Служба у справах дітей 
Проведено 12 групових занять з випускниками інтернатного закладу та з дітьми по програмі «Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», всім їм надано 19 індивідуальних послуг.
Забезпечити якісне надання необхідних послуг членам сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та особам, які звільнилися з місць позбавлення волі з метою пошуку підходящої роботи та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
У звітному періоді для пошуку підходящої роботи були направлені до міського центру зайнятості 9 сімей в яких є один чи два члена сім’ї безробітні, а їх сім’ї перебувають у складних життєвих обставинах, 7 осіб, які звільнились з місць покарання та 3 осіб, які мають покарання без позбавлення волі, яким надано 2 послуги з питань працевлаштування.  
У звітному періоді 2016 року до ЦСССДМ звернулись 7 осіб,  звільнених з місць позбавлення волі, яким  було надано  31 послугу:
- психологічні послуги у кількості 5 - отримали 5 осіб; 
- соціально-педагогічних послуг у кількості 8 -  отримали 5 осіб; 
- соціально – економічних послуг  у кількості 6 - отримали 6 осіб; 
  -  інформаційних послуг у кількості 10 - отримали 7 осіб;
  -  послуг з працевлаштування у кількості 2 - отримали 2 осіб. 
Сприяти у працевлаштуванні осіб з обмеженими фізичними можливостями, що пройшли професійну реабілітацію на вільні та новостворені робочі місця. 
Міський центр зайнятості. 
Управління праці та соціального захисту населення.
Особи з обмеженими фізичними можливостями, що пройшли професійну реабілітацію до центру зайнятості у звітному періоді 2015 року не зверталися .
Забезпечити організацію  проведення професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних під конкретні замовлення роботодавців з урахуванням особливостей міста, в т. ч. стажування та індивідуальне перенавчання безпосередньо у роботодавців міста з подальшим працевлаштуванням.
Міський центр зайнятості ,
Підприємства, установи, організації міста.

В січні - березні 2016 р. на замовлення роботодавців проходили навчання 66 осіб , в тому числі шляхом стажування – 49 осіб та на курсах за навчальною програмою «Основи бізнес –планування у підприємницькій діяльності»  15  безробітних.


З метою формування у клієнтів позитивної мотивації та адекватної самооцінки, набуття практичних навичок у пошуку роботи проводити семінари  з техніки пошуку роботи.
Здійснювати  підбір необхідних працівників на замовлення роботодавців з використанням психодіагностичних методик.

Міський центр зайнятості. 




За звітний період 2016 р. міським центром зайнятості проведено 81 семінар з техніки пошуку роботи,  в яких приймали участь 693 чол. незайнятого населення. Після проведення цих заходів 116 чол.  працевлаштовані.
21  безробітних пройшли профвідбір на замовлення роботодавців з використанням психодіагностичних методик.
Забезпечити проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи серед населення щодо надання соціальних послуг службою зайнятості 
Міський центр зайнятості
З метою формування у населення мотивації до праці та соціальної відповідальності безробітних і роботодавців проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота шляхом розміщення інформацій на  ВЕБ сайті ДСЗ (6). Також протягом звітного періоду спеціалістами центру зайнятості проведено 160 семінарів  в  яких  прийняли участь 999 осіб.
Забезпечити організацію та проведення «Дня зайнятості молоді» за участю учнів шкіл та студентів професійно-технічних навчальних закладів міста.
Міський центр зайнятості,
Відділ у справах сім’ї та молоді,
Центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Марганецький професійний ліцей,
Управління освіти Марганецької міської ради
На 22 квітня 2016 року у стінах Марганецького професійного ліцею  заплановано проведення заходу «День  відкритих дверей» для всіх учнів шкіл. 
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