Додаток 1
до Програми зайнятості
населення міста Запоріжжя
на 2018-2020 роки

Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення
Виконавці
Термін
Джерело
Найменування заходу
виконання фінансування
1
2
3
4
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості
роботодавців у створенні нових робочих місць
1.1. Ініціювати разом із соціальними Районні
До 2020
Не потребує
партнерами проведення соціального адміністрації
року
діалогу з представниками малого міської
ради,
бізнесу щодо легалізації зайнятості та департамент
оплати праці
адміністративних
послуг та розвитку
підприємництва
міської
ради,
управління
соціального
захисту населення
Запорізької міської
ради, управління
праці
та
соціального
захисту населення
Запорізької міської
ради по районах
міста, міський та
районні
центри
зайнятості,
сторони
соціального
діалогу
1.2. Разом із соціальними партнерами Районні
До 2020
Не потребує
проводити зустрічі з керівниками адміністрації
року
підприємств всіх форм власності з міської
ради,
питань
збереження
трудових управління
колективів, створення нових робочих соціального
місць,
недопущення
порушення захисту населення
законодавства
при звільненні Запорізької міської
працівників,
своєчасної
виплати ради, управління
заробітної
плати,
додержання праці
та
законодавства
при
оформленні соціального
трудових відносин, легалізації оплати захисту населення
праці тощо
Запорізької міської
ради по районах
міста,
сторони
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1.3.
В
межах
виконання
Територіальної угоди, разом з
соціальними партнерами, проводити
широку роз’яснювальну роботу серед
населення щодо негативних наслідків
тіньової зайнятості та оплати праці
1.4.
Сприяти
профілактиці
та
запобіганню масовому вивільненню
працівників

1.5. Організовувати заходи з надання
інформаційно-консультаційних
послуг на підприємствах, установах,
організаціях міста
в умовах
скорочення
чисельності
штату
працівників

1.6.
Здійснювати
моніторинг
працевлаштування безробітних на
нові робочі місця
1.7.
Проводити
роз’яснювальну
роботу серед роботодавців щодо
створення нових робочих місць та
легалізації зайнятості

соціального
діалогу
Виконавчі органи
Запорізької міської
ради, міський та
районні
центри
зайнятості,
сторони
соціального
діалогу
Міський
та
районні
центри
зайнятості,
виконавчі органи
Запорізької міської
ради,
сторони
соціального
діалогу
Міський
та
районні
центри
зайнятості

Міський
та
районні
центри
зайнятості
Міський
та
районні
центри
зайнятості,
виконавчі органи
Запорізької міської
ради,
сторони
соціального
діалогу
1.8. Забезпечити сприяння зайнятості Міський
та
безробітних
громадян
шляхом районні
центри
надання роботодавцю компенсації зайнятості
фактичних витрат по сплаті єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Кошти Фонду
загальнообов’яз
кового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття
2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного
населення
2.1.
Забезпечувати
професійну Міський
та
До 2020
Кошти
підготовку,
перепідготовку
та районні
центри
року
Фонду
підвищення кваліфікації безробітних зайнятості
загальнообов’яз
громадян
за
професіями,
що
кового
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користуються попитом на ринку праці,
перш за все, за рахунок активізації
роботи з керівниками підприємств,
установ, організацій щодо укладення
угод на подальше працевлаштування
безробітних
після
закінчення
навчання, організації підвищення
кваліфікації шляхом стажування,
впровадження індивідуальних форм
навчання
безпосередньо
на
виробництві
2.2. Забезпечувати залучення до Міський
та
професійного навчання безробітних, районні
центри
які не мають професії, та безробітних, зайнятості
що займали місця, які не потребують
спеціальної підготовки

2.3. Активізувати взаємодію учасників
соціального
діалогу
у
сфері
професійної орієнтації молоді з метою
мотивації
у
виборі
професій,
затребуваних на ринку праці
2.7.
Забезпечити
допрофільну
підготовку
учнів
шляхом
поглибленого
вивчення
окремих
предметів на диференційній основі,
введення курсів за вибором, гуртків,
наукових товариств учнів, предметних
олімпіад, тощо

Міський
та
районні
центри
зайнятості,
сторони
соціального
діалогу
Департамент
освіти і науки
Запорізької
міської
ради,
департамент
спорту, сім’ї та
молоді Запорізької
міської ради
Міський
та
районні
центри
зайнятості

2.8. Надавати психолого-педагогічну
допомогу учням у прийнятті рішення
щодо вибору профілю навчання та
створення умов для готовності
підлітків
до
соціального,
професійного
і
культурного
самовизначення в цілому
2.9. Забезпечити сприяння зайнятості Міський
та
безробітних
громадян,
у
т.ч. районні
центри
внутрішньо переміщених осіб та зайнятості
демобілізованих
учасників
антитерористичної операції, шляхом
надання
одноразової
виплати
допомоги
по
безробіттю
на
організацію
підприємницької
діяльності

державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття

До 2020
року

До 2020
року

Кошти Фонду
загальнообов’яз
кового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття
Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Кошти Фонду
загальнообов’яз
кового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття
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2.10. Забезпечувати профорієнтаційну Міський
та
та психологічну підтримку, а також районні
центри
професійне навчання внутрішньо- зайнятості
переміщених осіб та учасників
антитерористичної операції з метою
підвищення
їх
конкурентоспроможності на ринку праці та
подальшого їх працевлаштування

До 2020
року

Не потребує

3. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту
і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
3.1. Забезпечувати працевлаштування
соціально
незахищених
верств
населення, які потребують додаткових
гарантій,
з
першочерговою
організацією для них професійної
підготовки,
перепідготовки
або
підвищення кваліфікації, в т.ч.
індивідуальне
навчання
безпосередньо на робочому місці
3.2. Забезпечувати працевлаштування,
згідно з чинним законодавством,
неповнолітніх, дітей-сиріт, дітей, які
залишились без піклування батьків

Міський
та
районні
центри
зайнятості

До 2020
року

Міський
та
районні
центри
зайнятості, служба
(управління)
у
справах
дітей
Запорізької міської
ради
3.3. З метою впровадження гендерної Міський
та
рівності у суспільстві, сприяння районні
центри
зростанню професійної мобільності зайнятості
жінок: організовувати їх професійну
підготовку,
перепідготовку
та
підвищення кваліфікації відповідно до
потреб ринку праці

До 2020
року

3.4. Забезпечувати надання усього
комплексу профорієнтаційних послуг
для осіб з інвалідністю, які
звертаються до служби зайнятості, з
метою прискорення їх адаптації до
умов ринку праці та професійної
інтеграції в суспільство
3.5. Забезпечувати організацію та
проведення спеціалізованих ярмарків
вакансій, аукціонів претендентів для
соціально незахищених категорій
населення, осіб з інвалідністю
3.6. Забезпечувати залучення Фонду
соціального захисту інвалідів до
фінансування професійного навчання

Міський
та
районні
центри
зайнятості

До 2020
року

Міський
та
районні
центри
зайнятості

До 2020
року

Не потребує

Міський
та
районні
центри
зайнятості
Запорізьке обласне

До 2020
року

Кошти Фонду
соціального
захисту
інвалідів

Кошти Фонду
загальнообов’яз
кового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття

Не потребує

До 2020
року

Кошти Фонду
загальнообов’яз
кового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття
Не потребує
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відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів
3.7. Забезпечувати профорієнтаційну Міський
та
та психологічну підтримку, а також районні
центри
професійне навчання випускників зайнятості
загальноосвітніх шкіл з метою
підвищення
їх
конкурентоспроможності на ринку праці та
подальшого їх працевлаштування
3.8. Забезпечувати організацію та Міський
та
проведення в районах міста акцій районні
центри
«Випускник», «Абітурієнт», «Днів зайнятості,
відкритих дверей», «Днів зайнятості» департамент
для молоді, яка закінчила навчання освіти і науки
або навчається в школах, професійних Запорізької міської
навчально-виховних закладах з метою ради
надання їм профінформаційних та
профконсультаційних послуг
3.9. З метою швидкої соціальної Міський
та
адаптації сприяти працевлаштуванню районні
центри
осіб (у тому числі молоді), які зайнятості
звільнились з місць позбавлення волі,
амністованих
3.10. Забезпечувати проведення проф- Міський
та
орієнтаційної роботи з дітьми- районні
центри
сиротами та дітьми, які позбавлені зайнятості,
батьківського піклування
Запорізький
міський
центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді,
служба
(управління)
у
справах
дітей
Запорізької міської
ради
3.11. Забезпечувати надання проф- Міський
та
орієнтаційних послуг громадянам, які районні
центри
потребують соціальної підтримки
зайнятості
3.12. Для вирішення проблеми Міський
та
зайнятості соціально незахищених районні
центри
верств населення залучати їх до участі зайнятості,
в громадських та інших роботах виконавчі органи
тимчасового характеру
міської
ради,
підприємства
міста

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Не потребує

До 2020
року

Кошти Фонду
загальнообов’яз
кового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття,
бюджету
м.Запоріжжя,
роботодавців
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3.13. Здійснювати заходи щодо Міський
та
працевлаштування громадян, які районні
центри
потребують
соціального
захисту зайнятості
шляхом
компенсації
фактичних
витрат по сплаті єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування

До 2020
року

3.14. Фінансувати витрати на:
професійне
навчання
осіб
з
інвалідністю, які зареєстровані в
установленому порядку в Державній
службі зайнятості як безробітні та
відповідно до законодавства не мають
права на отримання допомоги по
безробіттю
3.15.Організовувати роботу щодо
видачі ваучерів для перепідготовки,
спеціалізації, підвищення кваліфікації
громадянам категорії «45+» та іншим
категоріям громадян відповідно до
чинного
законодавства з метою
підвищення
їх
конкурентоспроможності на ринку
праці
3.16. Забезпечити сприяння зайнятості
безробітних
громадян,
у
т.ч.
демобілізованих
учасників
антитерористичної операції, шляхом
надання
одноразової
виплати
допомоги
по
безробіттю
на
організацію
підприємницької
діяльності

Запорізьке обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів,
міський та районні
центри зайнятості

До 2020
року

Міський
та
районні
центри
зайнятості

До 2020
року

Кошти Фонду
загальнообов’яз
кового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття

Міський
та
районні
центри
зайнятості

До 2020
року

Кошти Фонду
загальнообов’яз
кового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття

Секретар міської ради

Кошти Фонду
загальнообов’яз
кового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття
Кошти Фонду
соціального
захисту
інвалідів

Р.О.Пидорич

