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СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
28.01.2022 № 22

Звіт про виконання ,,Програма зайнятості населення
Березанської міської ради на 2021-2023 роки“

за 2021 рік

Програма визначає заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості
населення та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу,
що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення,
сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від
безробіття.

Пріоритетними напрямами Програми зайнятості населення м. Березань є:
 - сприяння збереженню та створенню нових робочих місць;
 - сприяння у працевлаштуванні незайнятим громадянам;
 - сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення,

збереження трудового потенціалу міста Березань;
 - залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності шляхом

сприяння в навчанні за професіями, які спонукають до самозайнятості;
 - організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації відповідно до потреб ринку праці;
 - зниження тривалості безробіття шляхом реалізації заходів активної

політики зайнятості;
 - сприяння у працевлаштуванні громадянам, які потребують соціального

захисту;
 - надання соціальних послуг безробітним та профілактика настання

безробіття;
 - регулювання соціально-трудових відносин, використання робочої сили;
 - подолання незадекларованої праці.
Працівниками Березанської міської філії Київського обласного центру

зайнятості (далі – Служба зайнятості) постійно проводиться робота щодо
наповнення банку вакансій. За 2021 рік роботодавцям надано 457 вакансій.
Працевлаштовано в 2021 році Службою зайнятості 295 осіб на вакантні робочі
місця.

Станом на 01.01.2022 на обліку в Службі зайнятості перебуває 225
безробітних з них 24 особи з інвалідністю.

Протягом 2021 року в службі зайнятості перебувало на обліку 70 осіб з
інвалідністю, з них: працевлаштовано 8 осіб та 38 знято з обліку.

З метою презентації послуг, що надаються службою зайнятості та
інформування про стан, основні тенденції, процеси на локальному ринку праці
за 2021 рік в місті проведено 48 семінарів з керівниками
підприємств,організацій і установ на яких були присутні 455 осіб. На семінарах
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розглядались питання щодо стимулювання роботодавців до створення нових
робочих місць та справедливого рівня оплати праці, легальності зайнятості - як
гарантія соціального захисту працівників, надання соціальних послуг особам з
інвалідністю, організація громадських та інших робіт тимчасового характеру та
інше.

Протягом 2021 року спеціалістами Служби зайнятості проведено 188
інформаційних та профконсультаційних групових та масових заходів для
населення та роботодавців.

Всього, за 2021 рік на обліку за даними Служби зайнятості перебувало 17
учасникі АТО, з них: 2- працевлаштовано, 7 знято з обліку. Станом на
01.01.2022 року на обліку перебуває 8 учасників АТО.

Спеціалісти служби зайнятості в обов’язковому порядку надають
учасникам АТО всі необхідні профінформаційні та профконсультаційні
послуги, сприяють працевлаштуванню, шляхом інформування під час прийому
та в телефонному режимі про наявні вакансії по Березанськй міській
територіальній громаді. На семінарах з техніки пошуку роботи вони
здобувають навички ефективного пошуку роботи, складання резюме,
проходження співбесіди з роботодавцем. Всі безробітні із числа
демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній
операції проінформовані про місцезнаходження та контактні дані Центрів
соціально-психологічної реабілітації, державних, громадських, волонтерських
та реабілітаційних центрів для військовослужбовців, які повернулись із зони
АТО. Дана інформація розміщена в інформаційному секторі в Службі
зайнятості.

За звітний період до Управління, з заявами про надання послуг з
професійного навчання для отримання професії водія та підвищення категорій
,,Вʻʻ, ,,Dʻʻ, звернулись 4 учасника бойових дій з числа учасників
антитерористичної операції, які здійснювали заходи із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Станом на 01.01.2022
рік всі 4 учасники АТО пройшли навчання за обраною спеціальністю

Протягом 2021року Службою зайнятості направлено на профнавчання
(підвищення кваліфікації, підготовку, перепідготовку) 17 безробітних громадян
(зменшення зумовлене карантинними заходами).

Також, з початку 2021 року проведено 1 професіографічну екскурсію на
підприємства міста, де були присутні 10 учнів шкіл міста.

На постійній основі проводиться анкетування роботодавців щодо потреби
в працівниках для своєчасної підготовки відповідних кадрів шляхом навчання.

Працівниками Служби зайнятості для учнів загальноосвітніх шкіл міста
проводяться профорієнтаційні уроки: ,,Профорієнтаційні уроки для учнівської
молоді“, в 2021 році в режимі он-лайн, було проведено 3 он-лайн заходи в
рамках ,,Місячника профорієнтації“ в якому взяли участь всього 116 учнів.
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Протягом 2021 року проведено Службою у справах дітей Березанської
міської ради 8 профілактичних бесід та виховних годин з учнями
загальноосвітніх шкіл міста на тему попередження та запобігання торгівлі
людьми, роздано інформаційні матеріали.

В зв’язку з карантинними обмеженнями масові профорієнтаційні заходи з
учнями не проводилися.

Службою зайнятості при зверненні учнів, постійно надаються
індивідуальні профорієнтаційні послуги у виборі професії  або навчального
закладу.

Станом на 01.01. 2022 року на обліку в Службі зайнятості перебувають 3
особи з числа переміщених осіб, які активно шукають роботу.

В Березанській міській громаді постійно вживаються заходи щодо
розширення мережі інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу,
надання практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності,
громадянам у розробленні бізнес-планів, започаткуванні і розвитку стратегії
власної справи, в оволодінні основами ринкової економіки та підприємництва.

Служба зайнятості надає допомогу роботодавцю шляхом компенсації ЄСВ
працівникам та надання компенсації оплати праці для працевлаштованих осіб
ВПО за рахунок коштів Фонду ЗДССВБ. За 2021 рік 1 особі здійснено
компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску.

З метою розвитку інвестиційного потенціалу міста розроблена та діє
Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.
Березань на 2019-2021 роки, затверджена рішенням сесії Березанської міської
ради від 22.01.2019 №  637-59-VІI. Програма  визначає комплекс заходів,
спрямованих на створення сприятливих організаційно-економічних умов для
збільшення інвестиційних надходжень в економіку міста.

Для поліпшення інформаційного забезпечення потенційних інвесторів
щороку оновлюється інвестиційний паспорт м. Березань, який містить довідкові
дані для розрахунків та обґрунтувань інвестиційних проектів.

Працівниками Управління проводиться роз’яснювальна робота шляхом
публікацій інформаційного матеріалу в засобах масової інформації щодо
переваг легальних трудових відносин для забезпечення соціального захисту
працівників та відповідальності роботодавців перед законом щодо не
оформлення найманих працівників зокрема в місцевій газеті ,,Березанська
громада“ та соціальній мережі facebook. Працівники управління приймають
активну участь в семінарах та ярмарках вакансій, що проводить Служба
зайнятості, де проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
роботодавців, незайнятого населення щодо переваг легальних трудових
відносин.

При виконавчому комітеті Березанської міської ради працює міська робоча
група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. За
2021 рік проведено 5 засідань робочої групи.
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Працівниками Управління, протягом 2021 року, здійснювався контроль за
дотриманням суб’єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями
вимог законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин та
легалізації оплати праці. Відповідно до ЗУ ,,Про місцеве самоврядування в
Україні“, за 2021 рік працівниками Управління спільно з соціальними
партнерами проведено 148 роз’яснювальних заходів з питань дотримання
трудового законодавства в частині легалізація трудових відносин та наслідки їх
не оформлення.

Серед роботодавців і населення міста працівниками Управління
проводиться роз’яснювальна робота з реалізації угод про зайнятість та працю,
правових наслідків неофіційних трудових відносин громадян з суб’єктами
господарювання та відповідальності роботодавців за порушення трудового
законодавства в межах своїх повноважень.

Розроблені заходи щодо легалізації заробітної плати та зайнятості
населення, дотримання трудових прав працівників. Заходами передбачено
порядок здійснення обміну інформацією щодо роботодавців, у яких найманим
працівникам виплачується заробітна плата нижче мінімальної між
Управлінням, Березанською міською філією Київського обласного центру
зайнятості, відділом обслуговування №1 (сервісний центр головного
управління ПФ у Київській області), Броварським відділенням ГУ ДПС в
Київській області.

Працівниками Управління протягом 2021 року забезпечено здійснення
контролю за укладанням та виконанням на підприємствах, установах та
організаціях усіх форм власності колективних договорів, як засобу
регулювання продуктивної зайнятості, посилення функцій щодо соціального
захисту громадян та дотримання вимог чинного законодавства щодо
оформлення трудових відносин з найманими працівниками, підвищення рівня
заробітної плати, забезпечення гендерної рівності під час працевлаштування на
підприємствах, установах та організаціях. Станом на 01.01.2022 року по
Березанській міській територіальній громаді укладено 137 колективних
договорів якими охоплено 3413 працівників. Протягом 2021 року – 9
колективних договорів.

Службою зайнятості по закінченню року, на початку нового проводиться
моніторинг щодо дотримання роботодавцями квоти про працевлаштування
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування.

Заступник начальника управління –
начальник відділу (підпис)            Ольга СИВАК

Керуючий справами
виконкому міської ради                                  (підпис)                  Лариса КОЧУР


