УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
двадцять друга сесія

РІШЕННЯ
від 24.05. 2018р.

м. Яремче

№ 351-22/2018

Про програму
зайнятості населення
м.Яремче на період
до 2020 року
З метою забезпечення виконання завдань у сфері зайнятості
населення, зокрема регулювання регіонального ринку праці за допомогою
правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють
умови для забезпечення зайнятості населення міста та соціального захисту
його від безробіття, з урахуванням вимог Закону України
від
5. 07. 2012 року № 5067-VI “Про зайнятість населення”, постанови
Кабінету Міністрів України від 31. 05. 2017 року № 411 “Про схвалення
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2018-2020 роки”, листа Міністерства соціальної політики України від
25. 10. 2017 року № 20864/0/2-17/24 “Щодо розроблення територіальних та
місцевих програм зайнятості населення” та розпорядження ІваноФранківської облдержадміністрації від 01.03.2018 року №115 «Про
програму зайнятості населення Івано-Франківської області на період до
2020 року», міська рада вирішила:
1. Затвердити «Програму зайнятості населення м.Яремче на період
до 2020 року» (далі – Програма додається).
2.Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Яремчанської міської ради (О.Торованин), структурних
підрозділам міськвиконкому, установам та організаціям забезпечити в
повному обсязі виконання заходів, передбачених програмою.
3. Інформацію про хід виконання плану заходів подавати
щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Яремчанської міської ради (О.Торованин) в паперовому та електронному
вигляді для узагальнення.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління

праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Яремчанської міської ради (О.Торованин).
5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від
21.03.2013 року № 294-16/2013 «Про програму зайнятості населення на
території Яремчанської міської ради до 2017 року».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
міськвиконкому О.Шимка.

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
від 24.05.2018р №351-22/2018

ПРОГРАМА
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ м.ЯРЕМЧЕ
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ
Замовник Програми:
Управління праці та
соціального захисту
населення виконавчого
комітету Яремчанської
міської ради

Торованин О.Д___________
(підпис)

Керівник Програми:
Керуючий справами
міськвиконкому

Шимко О.В.

___________
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ економіки і промисловості
міськвиконкому

Малецька О.Л. __________
(підпис)

Фінансове управління
міськвиконкому

Бойчук Г.П.

___________
(підпис)

Юридичний відділ
міськвиконкому

Попадюк Р.І.

__________
(підпис)

Яремчанська міська філія ІваноФранківського обласного центру
зайнятості

Підгірняк В.Г.

________
(підпис)

ПАСПОРТ
програми зайнятості населення м.Яремче
на період до 2020 року
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – управління праці
та соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської
міської ради
2. Розробник Програми – управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Яремчанської міської ради
3. Термін реалізації Програми: 2018-2020 роки.
4. Етапи фінансування Програми: 2018-2020 роки.
5. Обсяги фінансування Програми: для забезпечення реалізації
програми зайнятості населення м.Яремче на період до 2020 року
фінансування планується здійснювати в межах видатків, передбачених в
місцевому бюджеті та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
6. Очікувані результати виконання Програми:
Підвищення рівня життя населення, а саме:
- зниження рівня безробіття;
- зростання кількості малих підприємств;
- створення нових робочих місць;
- зростання середньомісячної номінальної заробітної плати.
7. Термін проведення звітності: щоквартально
Замовник Програми:
Управління праці та соціального
захисту
населення
виконавчого
комітету Яремчанської міської ради

Торованин О.Д.__________
(підпис)

Керівник Програми:
Керуючий справами
міськвиконкому

Шимко О.В. ____________
(підпис)

ВСТУП
Програму зайнятості населення м.Яремче на період до 2020 року
(далі – Програма) розроблено управлінням праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Яремчанської міської ради спільно з
іншими структурними підрозділами міськвиконкому, установами та
організаціями міста.
Розроблення програми зайнятості населення м.Яремче на період до
2020 року зумовлено необхідністю посилення державного регулювання у
сфері зайнятості населення та координації дій місцевих органів влади, що
стосуються впливу на стан ринку праці.
Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України
від 05. 07. 2012 року № 5067-VI “Про зайнятість населення”, постанова
Кабінету Міністрів України від 31. 05. 2017 року № 411 “Про схвалення
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2018-2020 роки”
та
розпорядження
Івано-Франківської
облдержадміністрації від 01.03.2018 року №115 «Про програму зайнятості
населення Івано-Франківської області на період до 2020 року».
В основу Програми покладені ключові положення:
- Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
06. 08. 2014 року № 385;
- регіональних цільових програм з питань соціально-економічного
розвитку міста.
Основною метою програми зайнятості населення м.Яремче на період
до 2020 року є здійснення регулювання регіонального ринку праці за
допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що
створюють умови для забезпечення зайнятості населення міста та
соціального захисту його від безробіття.
Програма підготовлена на основі аналізу стану та перспектив
економічного розвитку міста, його впливу на зайнятість населення та
ринок праці і визначає заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості
населення на період до 2020 року (додаток 1). Фінансування заходів
Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету,
Регіонального фонду підтримки підприємництва, підприємств,
установ та організацій.
В результаті реалізації заходів Програми очікується (додаток 2):
- працевлаштування на нові робочі місця у 2018 році 10200 осіб,
у 2019 році – 11030 осіб та у 2020 році – 13885 осіб;
- залучення до участі в громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру 12,6 тис. осіб; направлення на професійне навчання
6,9 тис. осіб;
- збільшення чисельності осіб, зайнятих економічною діяльністю, до
558,2 тис. осіб;

- зниження рівня безробіття, визначеного за методологією
Міжнародної організації праці (далі – МОП), у 2020;
- активізація підприємницької діяльності.
Організацію виконання Програми в межах повноважень здійснює
Яремчанська міська рада (її структурні підрозділи) спільно з
роботодавцями,
профспілками,
підприємствами,
установами
та
організаціями міста.
Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься управлінням
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Яремчанської міської ради та Яремчанською міською філією ІваноФранківського обласного центру зайнятості шляхом постійного
моніторингу виконання її основних заходів та показників міста.

Начальник управління праці
та соціального захисту населення
виконавчого комітету Яремчанської
міської ради

О.Торованин
Додаток 2
до програми зайнятості населення
м.Яремче на
період до 2020 року

Таблиця 1. Працевлаштування на нові робочі місця
(осіб)
Найменування
показника

2016
2017
2018
2019
2020
звіт очікуване прогноз прогноз прогноз

1. Працевлаштування на
нові робочі місця
з них:
у юридичних осіб
у фізичних осіб
2. Чисельність працівників,
за яких роботодавцю
надається компенсація
фактичних витрат по сплаті
єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування

24

37

40

45

50

Найменування
показника
в тому числі:
працівників у юридичних
осіб
працівників у фізичних
осіб-підприємців та
фізичних осіб - платників
податку з доходів фізичних
осіб

2016
2017
2018
2019
2020
звіт очікуване прогноз прогноз прогноз

1

23

37

1

2

3

39

43

47

Таблиця 2. Надання соціальних послуг
Державною службою зайнятості України

Найменування
показника
1. Чисельність осіб, що
перебувають на обліку та
отримують послуги
протягом періоду
2. Чисельність осіб, які
мають статус безробітного
3. Чисельність осіб,
забезпечених роботою
(за направленням державної
служби зайнятості,
самостійно та шляхом
укладання цивільноправових угод)
з них:

(осіб)
2016
2017
2018
2019
2020
звіт очікуване прогноз прогноз прогноз

2331

2260

2350

2380

2360

917

842

850

900

880

1727

1762

1780

1800

1800

Найменування
показника
за направленням служби
зайнятості
отримувачі одноразово
виплаченої допомоги по
безробіттю для організації
підприємницької діяльності
4. Чисельність
зареєстрованих
безробітних, які
проходитимуть професійну
підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації
5. Чисельність осіб,
залучених до участі у
громадських та інших
роботах тимчасового
характеру

2016
2017
2018
2019
2020
звіт очікуване прогноз прогноз прогноз
1714

1755

1765

1780

1780

14

6

10

12

15

169

205

250

260

270

283

289

300

300

310

Таблиця 3. Показники сприяння зайнятості інвалідів
(осіб)
Найменування
показника
1. Чисельність працюючих
інвалідів на підприємствах,
в установах та організаціях,
згідно із звітами, поданими
до відділень Фонду
соціального захисту
інвалідів
2. Кількість створених
робочих місць за рахунок
коштів Фонду соціального
захисту інвалідів

2016
звіт

2017
2018
2019
2020
очікуване прогноз прогноз прогноз

Найменування
показника
3. Чисельність інвалідів, що
перебувають на обліку в
Державній службі
зайнятості України
4. Чисельність інвалідів,
працевлаштованих за
сприяння Державної служби
зайнятості України
у тому числі отримувачі
одноразово виплаченої
допомоги по безробіттю для
організації підприємницької
діяльності
5. Чисельність інвалідів,
залучених до участі у
громадських та інших
роботах тимчасового
характеру
6. 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
7. Чисельність інвалідів, які
навчалися у вищих
навчальних закладах за
кошти Фонду соціального
захисту інвалідів
8. Чисельність інвалідів,
працевлаштованих на
підприємствах, в установах,
організаціях шляхом
надання безповоротної
фінансової допомоги за
рахунок коштів Фонду
соціального захисту

2016
звіт

2017
2018
2019
2020
очікуване прогноз прогноз прогноз

17

20

20

22

25

12

7

10

12

15

0

1

1

2

3

1

1

5

7

8

8

6

7

8

8

-

-

-

-

-

8

6

7

8

8

Найменування
показника

2016
звіт

2017
2018
2019
2020
очікуване прогноз прогноз прогноз

інвалідів на створення
додаткових робочих місць
для працевлаштування осіб
з інвалідністю

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
виконавчого комітету Яремчанської
міської ради

О.Торованин

План заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення м.Яремче на період до 2020
року

№ з/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

Найменування заходу

Відповідальні за ви

2
3
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодав
у створенні нових робочих місць
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з
Яремчанська міська філія Івано-Фран
роботодавцями, спрямованої на формування соціальної
обласного центру зайнятості , управ
відповідальності роботодавців в державі, реалізацію соціальної
соціального захисту населення викон
політики в нових економічних умовах шляхом організації та
Яремчанської міської ради
проведення семінарів, конференцій, круглих столів, зустрічей, а
також використовуючи можливості засобів масової інформації.
Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Яремчанська міська філія Івано-Франк
шляхом:
центру зайнятості
- щомісячної компенсації роботодавцям фактичних витрат у
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за працевлаштованих на нові робочі
місця безробітних громадян, які недостатньо
конкурентоспроможні на ринку праці;
- щомісячної компенсації суб’єктам малого підприємництва
фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
працевлаштованих безробітних громадян на нові робочі місця в
пріоритетних галузях економіки.
Відділ економіки і промисловості місь
міжнародного співробітництва туризм
Яремчанського міськвиконкому
Сприяння підвищенню підприємницької ініціативи громадян
шляхом:
- розширення можливостей доступу суб’єктів підприємницької
діяльності до отримання кредитних ресурсів;
- створення сприятливого середовища для розвитку малого та
середнього бізнесу шляхом впровадження ефективного
демократичного управління через участь у програмах за рахунок
коштів міжнародних організацій (гранти на розвиток малого
бізнесу).

1.4.

1.5.

Сприяння безробітним, зокрема тим, які проживають в
сільській місцевості, у започаткуванні власної справи шляхом
виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації
безробітними підприємницької діяльності.
Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості

Яремчанська міська філія Івано-Франк

№ з/п

Найменування заходу

1

2
для безробітних, які виявили бажання започаткувати власну
справу, в тому числі у сфері сільського зеленого туризму.
Забезпечення тимчасовою зайнятістю громадян, зокрема
залучення незайнятого населення до громадських та інших робіт
тимчасового характеру.
Сприяння розвитку підприємницької діяльності молоді шляхом:
- забезпечення проведення міського конкурсу бізнес-планів
підприємницької діяльності серед молоді;
- сприяння в реалізації проектів, розроблених молодіжними
громадськими організаціями, спрямованих на забезпечення
працевлаштування молоді.
Здійснення моніторингу та контролю за своєчасною і не нижче
визначеного державою мінімального розміру оплатою праці та
запровадженням підприємствами всіх форм власності
мінімальних державних гарантій.
Забезпечення реалізації прав і гарантій працівників,
недопущення випадків використання найманої робочої сили без
належного оформлення трудових відносин із роботодавцем.
Проведення постійно діючих семінарів для жінок, молоді та
інших громадян, що можуть потерпати від гендерної нерівності,
для підвищення їх впевненості в собі та самореалізації на ринку
праці,
інформування їх про рівні права при прийнятті на роботу.

3
центру зайнятості , відділ міжнародно
туризму та інвестиції Яремчанського
Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості ,підприємства, уста
та сільські ради
Управління освіти міськвиконкому, ві
міськвиконкому

1.11.

Надання рекомендацій роботодавцям щодо включення до
колективних договорів положень про забезпечення рівних
можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав на працю.

Управління праці та соціального захис
комітету Яремчанської міської ради

1.12.

Сприяння запобіганню різкому зростанню безробіття та
мінімізації негативних наслідків під час масового вивільнення
працівників шляхом:
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з
роботодавцями з метою профілактики та запобігання масовому
вивільненню працівників;
- надання рекомендацій при укладенні колективних договорів
стосовно передбачення положень щодо збереження кількості
робочих місць та недопущення масового вивільнення
працівників.

Управління праці та соціального захис
комітету Яремчанської міської ради, Я
Франківського обласного центру зайн

1.13.

Проведення превентивних профорієнтаційних заходів для
вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до умов ринку
праці та запобігання безробіттю.

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості, керівники підприєм
організацій

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.1.

Відповідальні за ви

Управління праці та соціального захис
комітету Яремчанської міської ради

Управління праці та соціального захис
комітету Яремчанської міської ради

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно ак
Яремчанська міська філія Івано-Франк
професійній підготовці,
центру зайнятості, керівники підприєс

Сприяння
перепідготовці та підвищенню кваліфікації
безробітних громадян шляхом:
- навчання безробітних на замовлення
роботодавців за індивідуальними
навчальними планами та програмами;
- підвищення кваліфікації та розширення компетенції за
робітничими професіями та спеціальностями;
- стажування безробітних безпосередньо на робочих місцях;

№ з/п

Найменування заходу

1

2
- професійно-технічного навчання безробітних громадян;
- навчання безробітних інтегрованим (укрупненим) робітничим
професіям;
- навчання та проведення семінарів з основ підприємницької
діяльності.

2.2.

Підтримка конкурентоспроможності окремих
категорій громадян, в тому числі у віці
старше 45 років, шляхом одноразової оплати
ваучера для перепідготовки, спеціалізації,
підвищення кваліфікації за професіями та
спеціальностями для пріоритетних видів
економічної діяльності.

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості

2.3.

Забезпечення підтвердження професійної кваліфікації за
результатами неформального професійного навчання за
робітничими професіями.

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості

Відповідальні за ви
3

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулюв
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

Організація роботи щодо системної професійної орієнтації
молоді з метою формування професійних намірів учнів та
мотивації до вибору професій, затребуваних на ринку праці,
побудови професійної кар’єри, в тому числі проведення уроків,
інтерактивних заходів, майстер-класів, конкурсів, вікторин,
квестів.
Проведення профорієнтаційних заходів для населення з
використанням сучасних інформаційних ресурсів, у тому числі
програмно-апаратних комплексів для професійної орієнтації
молоді, мобільних центрів інформування, профорієнтаційних
щоденників тощо.
Вивчення в професійно-кваліфікаціцйному розрізі поточної та
перспективної потреби підприєств, установ та організацій
регіону в робітничих кадрах і фахівцях з вищою освітою.
Здійснення професійного навчання безробітних відповідно до
потреб ринку праці, враховуючи перспективну потребу в
робочій силі певного напряму та рівня кваліфікації.
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з
використанням можливостей засобів масової інформації щодо
підвищення соціального статусу робітника і популяризації
профільних робітничих професій пріоритетних галузей
економіки регіону
Організація роботи щодо залучення до професійного навчання
сільської молоді за напрямами, які сприятимуть розвитку
малого підприємництва в сільській місцевості

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості, управління освіти м
керівники підприємств, установ та орг
спорту міськвиконкому

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості, управління освіти м
керівники підприємств, установ та орг

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості, управління освіти м
керівники підприємств, установ та орг
Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості , управління освіти
керівники підприєств, установ та орга
Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості, управління освіти м
економіки та промисловості міськвико
підприєств, установ та організацій

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості, управління освіти м

Інформування громадськості через засоби масової інформації,
Яремчанська міська філія Івано-Фран
веб-сайт Івано-Франківського обласного центру
центру зайнятості
зайнятості,соціальні мережі про стан ринку праці,можливості з
працевлаштування та соціальні послуги, що надає державна
служба зайнятості України
Iнформування населення щодо запобігання нелегальній
Яремчанська міська філія Івано-Франк
трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці
центру зайнятості, управління праці т
та про можливості легального працевлаштування громадян
населення виконавчого комітету Ярем
міста за кордоном.
4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального за
і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
Проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів для
Управління освіти міськвиконкому, Я
молоді.
Івано-Франківського обласного центр

№ з/п

Найменування заходу

1
4.2.

2

Сприяння заінтересованості молоді у
працевлаштуванні в сільській місцевості.

4.3.

Надання індивідуальоних та групових
профорієнтаційних послуг соціально
незахищеним категоріям населення, які
звертаються до служби зайнятості, з метою
підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці, проведення тематичних
семінарів для цільових груп, в тому числі із
залученням соціальних партнерів

4.4.

Сприяння працевлаштуванню громадян, які потребують
соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці, зокрема учасників антитерористичної операції, за
направленням служби зайнятості, в тому числі шляхом:
- щомісячної компенсації роботодавцям фактичних витрат у
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за працевлаштованих на нові робочі
місця безробітних громадян;
- виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації
безробітними підприємницької діяльності.
Сприяння залученню соціально незахищених категорій
населення до громадських робіт та інших робіт тимчасового
характеру.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Сприяння працевлаштуванню внутрішньо
переміщених осіб за направленням служби
зайнятості, в тому числі шляхом компенсації
витрат роботодавцю на оплату праці, на
перепідготовку та підвищення кваліфікації
таких
осіб,
на
переїзд
до
місця
працевлаштування.
Охоплення
у
повному
обсязі
профорієнтаційними послугами щодо вибору
сфери професійної діяльності соціально
незахищених категорій населення, в тому
числі дітей-інвалідів, неповнолітніх осіб,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які звернулися
до служби зайнятості.
Організація професійного навчання
(
професійної підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації) для соціально
незахищених категорій населення, в тому

Відповідальні за ви
3

Управління
освіти
Яремчанська
міська
Франківського обласного
відділ
молоді
маіськвиконкому,керівники
установ та організацій
Яремчанська
міська
Франківського обласного
відділ молоді і спорту міськ

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості,селищна та сільські
підприєств, установ та організацій
Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості, керівники підприєс

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості, служба в справах д
управління освіти міськиконкому, упр
соціального захисту населення викона
Яремчанської міської ради,керівники
організацій

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості, управління освіти м
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Найменування заходу
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2

Відповідальні за ви
3

числі осіб з інвалідністю, учасників
антитерористичної операції, неповнолітніх,
дітей –сиріт, молоді без професії, осіб у віці
старше 45 років та осіб,звільнених з установ,
що виконують покарання або здійснюють
примусове лікування
4.9.

4.10.

4.11.

Надання демобілізованим учасникам антитерористичної
операції індивідуальних та групових послуг з метою орієнтації
на актуальні на ринку праці професії та спеціальності,
підвищення конкурентоспроможності, інформування про
перспективи розвитку підприємництва в регіоні, можливості
відкриття власного бізнесу, в тому числі за сприяння служби
зайнятості.
Сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за
отриманою професією (спеціальністю) насамперед дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
осіб з особливими потребами (інвалідністю), осіб інших
соціально вразливих верств населення шляхом бронювання
робочих місць.
Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб
інших соціально вразливих верств населення шляхом
підвищення кваліфікаційного рівня чи перекваліфікації (
здобуття суміжної прфесії ).

Начальник управління праці
та соціального захисту
населення виконавчого комітету
Яремчанської
О.Д.Торованин

міської

Яремчанська міська філія Івано-Франк
центру зайнятості,керівники підприєм
організацій

Служба у справах дітей міськиконком
філія Івано-Франківського обласного

Служба у справах дітей міськвиконко
філія Івано-Франківського обласного

ради

І. Основні підсумки виконання програми зайнятості населення
м.Яремче за попередній період.
1. Аналіз соціально-економічного розвитку міста за підсумками
2017 року.
Впродовж 2017 року робота виконавчих органів міської ради,
установ, підприємств та організацій міста всіх сфер діяльності була
спрямована на забезпечення першочергових потреб мешканців міста з
виконанням пріоритетних та стратегічних завдань.
Аналізуючи основні результати економічного та соціального
розвитку міста Яремче за 2017 рік можна відзначити, що завдяки
згуртованій роботі влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних
позитивних результатів в соціально-економічному розвитку міста Яремче.
Для подолання труднощів у працевлаштуванні громадян центром
зайнятості протягом звітного періоду значна увага приділялась роботі з
підприємствами, установами, організаціями . За цей період спеціалістами
служби зайнятості проведено 29 семінарів з роботодавцями , в яких взяли
участь 292 керівників та представників ПОУ. Основна тема таких
семінарів: «Участь підприємств, установ і організацій у реалізації
державної політики зайнятості», «Нові
інструменти підвищення
ефективності зайнятості населення, регулювання ринків праці», план дій
щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості: ознайомлення з послугами,
які надає служба зайнятості, можливість підбору кадрів на вакансії згідно
заявок та вимог роботодавця до претендента, можливість підготовки
безробітних за індивідуальною формою навчання та стажування на
підприємстві під конкретні робочі місця, а також на курсах цільового
призначення, можливість підготовки службою зайнятості спеціалістів на
новостворені робочі місця, можливість надання профорієнтаційних послуг
громадянам, які підлягають вивільненню, про порядок видачі ваучерів для
підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці та ін..
Організовано 30 міні-ярмарок вакансій, залучено 157 чол. незайнятого
населення, працевлаштовано 32 особи ; проведено 11 ярмарок вакансій –
799 безробітних в т.ч. з інших регіонів, працевлаштовано - 349 осіб.
Протягом звітного періоду послугами міської філії скористались 2253
громадян. За направленням служби в зайнятості працевлаштовано 1739
осіб, в т.ч. 322 зареєстрованих безробітних та 277 осіб незайнятого
населення, що мають додаткові гарантії у сприянні у працевлаштуванню.

Протягом звітного періоду професійне навчання проходили 203
безробітніх. Рівень працевлаштування після закінчення профнавчання
склав 99,0 %.
У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь
289 безробітніх.
Активною формою профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням
є організація та проведення семінарів. Актуальними залишаються семінари
на тему: «Техніка пошуку роботи», різноманітні тренінги, різноманітні
інформаційні семінари та інш. За звітний період за центром зайнятості
були проведені 372 семінарів з незайнятим населенням, в яких взяли
участь 4242 особи. Також протягом 2017 року проведено: 48
профорієнтаційних ( уроків) семінарів з учнівською молоддю, в яких взяли
участь 859 учнів.
Протягом 2017 року на обліку в Яремчанській міській філії ІваноФранківського обласного центру зайнятості отримували послуги 52
учасника АТО, з них 12 чол. працевлаштовано, в т.ч. 10 – за направленням
міської філії, з них 1 чол. – шляхом одержання допомоги по безробіттю
одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю. Ведеться
моніторинг після працевлаштування ( індивідуальний супровід ) учасників
АТО.
Станом на 29.12.2017 р. на обліку в міській філії перебувало 8
демобілізованих учасників АТО.
Станом на 29.12.2017 року на обліку в міській філії перебувало 146
безробітних.
Рівень безробіття станом на 29.12. 2017 року складає 1,2%.
2.Споживчий ринок та надання послуг у 2017 році
У 2017 році спостерігалася стабільна позитивна динаміка нарощення
обсягів роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність
з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в місті, за рахунок
зростання цін на товари. За даними Головного управління статистики в
Івано-Франківській області через роздрібну торгову мережу підприємств,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля ( без
урахування роздрібного товаробороту фізичних осіб-підприємців) у січні –
вересні 2017 року населенню реалізовано товарів на суму 190,4 млн.грн.,
що у фактичних цінах становить 99,2 %, у порівнянних цінах ( враховуючи
індекс споживчих цін ) - 105,8% обсягу відповідного періоду 2016 року.
Станом на 01.01.2018 року в регіоні функціонує : 128 об’єктів торгівлі, з
них: 7 супермаркетів ( «Вопак», «Норма», «Марія», «Лісовий», «Астон»),
2мережеві магазини « Сімейний продукт» ТМ Федик, 2 мережеві магазини
«Родинна ковбаска» ТОВ «Барком» та «Рибак», 1 мережевий магазин «
Росана» ТОВ «Росан Агро», 3 мережеві магазини « Люкс», 1 мережевий
магазин «Ватсон», 1 мережевий магазин «Копійочка»; 8 ринків,7 аптек, 4
аптечні кіоски, п’ять автозаправочних станцій.

У 2017 році підприємствами, основним видом діяльності яких є надання
ринкових нефінансових послуг (без урахування обсягів послуг наданих
фізичними особами-підприємцями), надано послуг на суму 637,2 млн.грн.
До послуг місцевих жителів та гостей міста: 105 закладів громадського
харчування, 7 перукарень-салонів, 3 тренажерні зали, 2 заклади по ремонту
взуття, 3 фірми з надання фото послуг, 1 заклад з порізки скла, 2 заклади з
ремонту електроприладів, 3 заклади шиномонтажу, 3 автомийки, 96
сезонних прокатів вело-та гірськолижного спорядження.
Налагоджено співпрацю торговельних мереж із місцевими та
регіональними виробниками, зокрема представлення їх продукції у
торговельній мережі. Особливим попитом у споживачів користується
продукція таких регіональних виробників, як : БХП «Брошнівська
хлібопекарня».
Набуває поширення торгівля з малих архітектурних форм, здебільшого
продуктами швидкого харчування.

ІІ. Основні напрями розвитку ринку праці м. Яремче на період
до 2020 року.
Зростанню зайнятості населення сприятимуть такі фактори, як
створення нових робочих місць та збереження існуючих, легалізація
заробітної плати та зайнятості населення, створення сприятливого
середовища для розвитку малого та середнього бізнесу.
Основними напрямами плану заходів щодо поліпшення ситуації
у сфері зайнятості населення на період до 2020 року будуть (додаток 1):
1. Регулювання виробничих та соціально-трудових відносин з
метою запобігання нелегальній (тіньовій) зайнятості населення:
- проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо участі у
системі соціального страхування;
- посилення контролю за дотриманням трудового законодавства.
2. Формування сучасної політики оплати праці та створення
сучасних, високотехнологічних робочих місць шляхом:
- створення робочих місць у перспективних секторах економіки
м.Яремче;
- запровадження
ефективних
механізмів
економічного
стимулювання роботодавців до створення легальних робочих місць з
сучасними умовами та гідною оплатою праці.
3. Раціоналізація структури зайнятості на базі поліпшення якості
робочої сили, розвитку її професійної мобільності шляхом:
- здійснення моніторингу регіональної пропозиції та попиту на
робочу силу в професійно-кваліфікаційному розрізі;
- підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності
економічно активного населення;
- сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не
здатні на рівних конкурувати на ринку праці;
- сприяння запобіганню різкому зростанню безробіття та мінімізації
негативних наслідків під час масового вивільнення працівників.

Начальник управління
праці та соціального
захисту населення
виконавчого комітету
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