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Про стан ринку праці та заходи
щодо ефективності його регулювання,
шляхи розв’язання проблеми безробіття
За інформацією, наданою Вільнянським районним центром зайнятості,
протягом 2017 року послугами центру зайнятості скористалися 1777 осіб, з них
1500 безробітних.
На кінець звітного періоду на обліку в районному центрі зайнятості
перебуває 517 безробітних, з них 407 осіб отримують допомогу по безробіттю.
Середній розмір допомоги по безробіттю станом на 01.01.2018 склав 2604,4 грн.
За сприянням служби зайнятості протягом січня - грудня 2017 року були
працевлаштовані 888 осіб.
Станом на 01 січня 2018 року підприємствами, установами та
організаціями району були надані відомості про 9 вільних робочих місць і
вакантних посад.
Для збереження існуючих ефективних робочих місць, спеціалістами
управління соціального захисту населення райдержадміністрації були
проаналізовані причини та підстави використання підприємствами, установами,
організаціями району різних режимів вимушеної неповної зайнятості.
Одним із напрямів соціального захисту населення є організація
громадських робіт та робіт тимчасового характеру. У 2017 році на такі роботи
були направлені 423 безробітних. Відповідно до затверджених програм, з
місцевих бюджетів було заплановано та виділено на проведення громадських
робіт 363101,12 грн.
У 2017 році у Вільнянському районному центрі зайнятості отримували
послуги 74 безробітних, які брали участь в антитерористичній операції, та 10
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. Питання щодо забезпечення
сприяння зайнятості внутрішньо переміщеним особам та демобілізованим
учасникам антитерористичної операції знаходиться на постійному контролі.
Робочою групою по розробці проекту районної програми зайнятості
населення на 2018-2020 роки підготовлено проект районної програми
зайнятості населення та надані відповідні пропозиції до обласної програми
зайнятості.
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Керуючись статтями 6, 24 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Законом України «Про зайнятість населення», враховуючи
результати розгляду питання на засіданні колегії районної державної
адміністрації 23.02.2018, та з метою посилення державного регулювання ринку
праці, забезпечення соціального захисту громадян від безробіття:
1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
1) забезпечити подання проекту районної програми зайнятості населення
на 2018-2020 роки на розгляд районної ради в установленому порядку;
2) здійснювати аналіз причин та підстав використання суб’єктами
господарювання району різних режимів вимушеної неповної зайнятості для
найманих працівників;
3) організовувати розгляд на засіданнях районної комісії з питань
погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат стану справ на підприємствах, де за
даними територіальних органів Державної фіскальної служби та Пенсійного
фонду України спостерігаються ознаки мінімізації чисельності працюючих чи
розмірів заробітної плати.
2. Запропонувати Вільнянському районному центру зайнятості:
1) вживати заходів щодо підвищення мотивації безробітних громадян до
пошуку роботи;
2) максимально наблизити професійне навчання і перенавчання
безробітних до потреб конкретного виробництва та сфери послуг, організувати
професійне навчання безробітних за професіями, що забезпечують трудову
мобільність і відповідають потребам району;
3) з метою підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше
45 років, організувати роботу щодо інформування населення про можливість
отримання ваучера для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації
за професіями та спеціальностями пріоритетних видів економічної діяльності;
4)
спільно
з
управлінням
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації та виконавчими комітетами міської, селищної, сільських
рад, з метою сприяння тимчасовій зайнятості безробітних громадян,
забезпечити організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового
характеру в районі.
3. Рекомендувати Вільнянському відділенню Вільнянської об’єднаної
державної податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області, Запорізькому
приміському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України в Запорізькій
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області продовжити надавати райдержадміністрації інформацію про
підприємства, де спостерігаються ознаки мінімізації витрат на оплату праці, для
розгляду стану справ на таких підприємствах на засіданнях районної комісії з
питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
4. Узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження
надати голові райдержадміністрації до 25.01.2019.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Степаненко О.М.
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