л / 9 Z 0

2 o f o6\ еЯо-l

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, І, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35
E-mail: roda@rv.gov.ua Код СДРПОУ 13986712

Н а№

в ід

Обласна рада

На виконання рішення обласної ради від 20 червня 2013 року № 936 "Про
програму зайнятості населення Рівненської області на період до 2017 р^ку"
надаємо інформацію про стан виконання програми зайнятості населення
Рівненської області за 2016 рік.

Додаток: на 15 арк. в 1 прим.

Заступник голови адміністр

. Тимошенко

УндІр Віталій Олександрович
260868

ш Рівненська обласна державна адміністрація

№вих-533/0/01 -34/17 від 27.01.2017

зо ,

()

'о/

ій / 7

1

Інформація
про стан виконання рішення обласної ради від 20 червня 2013 року № 936
"Про програму зайнятості населення Рівненської області на період до 2017 року"
_____________________ ____ ____ за 2016 рік_________________________ _______
№
п/
п
U

Зміст завдання

Термін
Виконай
ня
Забезпечити розширення сфери Постійно
прикладання
праці
області
шляхом створення нових робочих
місць, в тому числі шляхом
одноразової виплати допомоги по
безробіттю
для
організації
підприємницької діяльності
1.2 Сприяти
збереженню
та Постійно
модернізації
робочих
місць
шляхом
упровадження
на
підприємствах, в установах та
організаціях
області
новітніх
технологій, інноваційних проектів

Інформація про хід виконання

В исновки

П ропозиції

Протягом січня-грудня 2016 року 173 особи отримали
одноразово виплату допомоги по безробіттю для
організації підприємницької діяльності. На нові робочі
місця із здійсненням компенсації витрат роботодавцю у
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування працевлаштовані 611 безробітних
громадян.
На підприємствах області постійно проводиться
робота
з
оновлення
виробничих
потужностей,
запровадження інновацій та прогресивних технологій,
освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції.
3 метою просування продукції, виробленої
підприємства
області,
на
зовнішній
ринок
товаровиробники Рівненщини беруть активну участь у
різноманітних ярмарках та форумах.
Зокрема, впродовж III кварталу 2016 року суб’єкти
господарювання області були проінформовані про
можливість
участі
у:
XVIII
Республіканській
універсальній виставцьярмарку «ЄврорегІон Неман-2016»
(23-24
вересня
2016 року, м.Гродно), тижні України у Великобританії, в
рамках якого буде організовано національний стенд
українських компаній «Ukrainian Food», 35-й міжнародній
щорічній виставці Saudi Agriculture 2016 (2-5 жовтня 2016
року, м.Ер-Ріяд), тематичних поїздках «Holland Innovation
Tours» до Нідерландів з метою ознайомлення із
найбільшими інноваціями країни у сфері ведення
аграрного та тепличного бізнесу (12 жовтня 2016 року).

У стадії
виконання

Продовжити
контроль

У стадії
виконання

Продовжити
контроль
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13

Надавати
роботодавцям,
які
забезпечували створення нових
робочих
М ІС Ц Ь ,
працев ланіто вували
на
них
працівників і упродовж 12 місяців
здійснювали
їм
виплату
заробітної плати в розмірі не
менше
ніж
три
мінімальні
заробітні плати за кожну особу,
компенсації у розмірі 50 відс.
фактичних витрат з сплати
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування

Постійно

Відповідно до
пункту
10 Порядку
компенсації
роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із
сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне
страхування,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 153,
відомості про роботодавців, які мають право на
компенсацію та суми коштів, що підлягають компенсації,
до головного управління Пенсійного фонду України в
Рівненській області не надходили.

У стадії
виконання

Продовжити
контроль

1.4 Компенсувати фактичні витрати у
розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування суб'єктам
малого
підприємництва,
які
працевлаштовують безробітних за
направленням служби зайнятості
строком, не менше, ніж на два
роки на нові робочі місця в
пріоритетних видах економічної
діяльності

Постійно

Протягом січня - грудня 2016 року було
компенсовано фактичні витрати у розмірі єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
суб'єктам малого підприємництва для працевлаштування
277 осіб на нові робочі місця у пріоритетних видах
економічної діяльності.
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виконання
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1.5

Постійно

3 метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи,
одноразову виплату допомоги по безробіттю для
організації підприємницької діяльності отримали 173
безробітних. Із загальної чисельності безробітних
громадян, які отримали одноразову виплату допомоги по
безробіттю, 59 осіб проживають у сільській місцевості.

У стадії
виконання

Продовжити
контроль

Створю вати
умови
для
самозайнятості
населення
та
підтримки
підприємницької
ініціативи безробітних з числа
застрахованих осіб за рахунок
виплати допомоги по безробіттю
одноразово

о
1.6 При загрозі масового вивільнення
здійснювати
погоджені
з
профспілковими
організаціями
заходи, спрямовані на зменшення
чисельності
робітників,
які
підлягають звільненню

Постійно

1.7

Вживати
заходи
щодо
працевлаштування населення на
вільні робочі місця та вакантні
посади

Постійно

1.8

Сприяти зайнятості сільського
населення,
в
тому
числі
безробітних шляхом залучення їх
до роботи у сільській місцевості
та забезпечувати їх професійне
навчання.

Протягом 2016 року до центрів зайнятості
Рівненської області від роботодавців надійшла інформація
про заплановане масове вивільнення 8275 працівників.
Серед осіб, попереджених про вивільнення, найбільшу
частку - 68,7% склали працівники державного управління
й оборони, обов’язкового соціального страхування;
працівники охорони здоров'я та надання соціальної
допомоги —9,5%; працівники, які займаються операціями з
нерухомим майном - 6,9%; працівники освіти - 4,4%;
працівники переробної промисловості - 3,5%.
3 метою запобігання масовому вивільненню, на
виконання статті 48 Закону України "Про зайнятість
населення”, в області діє 13 спеціальних комісій із
залученням органів місцевої влади та органів місцевого
самоврядування, сторін соціального діалогу.
Протягом 2016 року було надано комплекс спеціальних
послуг у розв’язанні проблеми роботи Із трудовими
колективами у ситуації запланованого вивільнення
працівників на 50 підприємствах, установах та
організаціях області.
Всього у 2016 році працевлаштовані 33,6 тис. осіб. За
направленням служби зайнятості працевлаштовані 32,3
тис. громадян, в тому числі 12,3 тис. зареєстрованих
безробітних та 20 тис. осіб з числа інших категорій
громадян (осіб, які навчаються, бажають змінити роботу,
пенсіонерів та ін.).
Упродовж січня грудня 2016 року за
направленнями центрів зайнятості області професійне
навчання проходили понад 4,8 тис. жителів сільської
місцевості з числа зареєстрованих безробітних.
89 зареєстрованих безробітних жителів сільської
місцевості були залучені до професійного навчання на
курсах
цільового
призначення
«Підприємець
~
початківець» з метою отримання виплати допомоги по
безробіттю
одноразово
для
започаткування
підприємницької діяльності.
У переважній більшості професійне навчання
кваліфікованих
робітників
для
агропромислового
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4
комплексу проходить у Рівненському центрі професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості. З цією
метою у відділенні освітнього закладу в с. Олександрія
Рівненського району створено сучасну навчально матеріальну базу
для професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників
агропромислового комплексу, діє учбове господарство.
Професійну підготовку на базі Рівненського ЦПТО
ДСЗ у січні - грудні 2016 року проходили 117 осіб за
професією водій автотранспортних засобів, 19 - коваль
ручного кування, 5 - токар, 2 - столяр будівельний, 10 рибо вод (кваліфікований робітник), 1 - бляхар, 15 верстатник деревообробних верстатів, 15 - електрозварник
ручного зварювання, 41 - робітник фермерського
господарства,
15 тракторист
машиніст
сільськогосподарського
виробництва.
Близько
600
зареєстрованих безробітних проходили навчання на
курсах
цільового призначення
для
підвищення
кваліфікації
перед
працевлаштуванням
на
сільськогосподарські підприємства. Переважна більшість з
них
навчалась
за
замовленнями
роботодавців
агропромислового комплексу.
Згідно із договором про співпрацю із Державним
навчальним закладом «Рівненський обласний навчальний
центр
підготовки, перепідготовки та
підвищення
кваліфікації кадрів АПК» за направленнями центрів
зайнятості області на його базі у січні - грудні 2016 року
навчання проходили 211 трактористів - машиністів
сільськогосподарського виробництва різних категорій, 117
машиністів (кочегарів) котельні, 52 електрогазозварники,
10 операторів котельні.
Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»
центри зайнятості області продовжували видавати ваучери
для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці
для громадян окремих категорій. Цьогоріч ваучери отримаі
сільськогосподарського виробництва.
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1.9

Організовувати громадські та Інші
роботи тимчасового характеру

Постійно

Упродовж 2016 року до громадських та інших робіт
тимчасового характеру було залучено 5,5 тис. осіб.

2.1

Забезпечити
підготовку,
перепідготовку та підвищення
кваліфікації
безробітних,
враховуючи потребу роботодавців
в кадрах та професійний склад
безробітних
Організувати
роботу
щодо
підтвердженням
результатів
неформального
професійного
навчання
за
робітничими
професіями

Постійно

У січні - грудні 2016 року професійне навчання
проходили 7,9 тис. зареєстрованих безробітних громадян.
Професійна підготовка та перепідготовка безробітних
здійснювалась за 54 професіями, а підвищення
кваліфікації, у т.ч. стажування, за понад 200 напрямками
економічної діяльності.
Цьогоріч вперше в Україні на базі Рівненського
центру професійно - технічної освіти державної служби
зайнятості,
який
визнано
суб’єктом
оцінювання
неформального навчання за професією кухар,
було
проведено відповідне оцінювання. У січні - грудні 2016
року кваліфікацію кухаря підтвердили 7 громадян, з яких
5 — за направленнями центрів зайнятості Рівненської
області.

2.2

2.3

2.4

Організовувати
стажування
студентів ВНЗ та учнів ПТОЗ,
безробітних
у
суб’єктів
господарювання з метою набуття
чи відновлення
ними після
тривалої перерви практичних
умінь та навиків з виконання
професійних обов’язків
Забезпечити розширення бази
ЦПТО ДСЗ з метою підвищення
конкурентоспроможності
безробітних
громадян
для
оперативного
та
гнучкого
задоволення потреб роботодавців
у кадрах

Постійно

Постійно

Постійно

За направленнями центрів зайнятості області у 2016 році
стажування на робочих місцях і посадах спеціалістів
проходили понад 3,1 тис. зареєстрованих безробітних для
подальшого працевлаштування у сільському та лісовому
господарстві, у галузі перероблення сільськогосподарської
продукції та деревини, на будівництві, у сфері організації
харчування, вантажоперевезень, оптової та роздрібної
торгівлі.
Рівненський центр професійно - технічної освіти
державної служби зайнятості
має 56 ліцензій на
здійснення
освітньої
діяльності
за
робітничими
професіями. Безробітні громадяни мають можливість
навчатись на базі 7 відділень освітнього закладу, які
працюють у районних центрах області.
Упродовж січня - грудня 2016 року на базі ЦПТО
ДСЗ навчались 8,5 тис. слухачів, з них 4,5 тис. осіб - з
інших регіонів України.
3
метою
підвищення
конкурентоспроможності
безробітних громадян для оперативного та гнучкого
задоволення потреб роботодавців у кадрах проводиться
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6
розширення бази ЦПТО ДСЗ відповідно до затвердженої
Програми розвитку освітнього закладу на 2012-2017 роки.
2.5

Проводити
моніторинг
стану Постійно
працевлаштування
випускників
вищих та професійно-технічних
навчальних закладів, в тому числі
тих, хто звертається до державної
служби зайнятості

ЗЛ

Забезпечити постійне оновлення Постійно
банку вакансій, інформування
населення через електронні та
друковані
засоби
масової
інформації про наявність вільних
робочих місць і вакантних посад
та
можливості
і
умови
працевлаштування
в
інших
регіонах України

Обласною службою зайнятості проводиться моніторинг
даних про стан ринку праці, перебування на обліку і
працевлаштування випускників вищих та професійнотехнічних навчальних закладів, про наявність вакансій у
професійному розрізі. Згідно витягу з бази Єї АС.NET
державної служби зайнятості, у січні - грудні 2016 року
службою зайнятості було працевлаштовано 486 таких осіб.
Протягом 2016 року Рівненською обласною службою
зайнятості здійснювалося інформування населення про
наявність вільних робочих місць і вакантних посад та
можливості і умови працевлаштування в Інших регіонах
України.
На веб-порталі обласного центру зайнятості у
рубриці «Є робота» щотижня розміщувалася потреба
підприємств області у працівниках.
Інформація про вільні робочі місця та вакантні
посади друкувалася в регіональних газетах «Афіша.
Рівне», «Рівненські оголошення», «ОГО», «Рівне вечірнє»,
у добірці «Є робота!» в газеті «Вільне слово». Така ж
інформація протягом 2016 року друкувалася у місцевих
газетах «Рідний край» (Гощанський район) у рубриці
«Пропонуємо
роботу»,
«Радивилів
POST»
(Радивилівський район) у рубриці «Актуальні вакансії»,
розміщувалася
на
сайтах
Здолбунівської
РДА,
Кузне донської міськради, «Здолбунів CITY», «Вараш»,
«esfil.tv», «4bloka.com», «Форум м.Кузнецовська», ТРК
«Ритм».
Оголошення про потребу у кадрах підприємств
Рівненщини звучали в радіоефірі ТРК «Полісся», а
протягом грудня - «Радіо П ’ятниця», «Перець FM». 3
липня 2016 року вакансії з високою заробітною платою та
найбільш затребувані роботодавцями розміщувалися на
офіційних сторінках обласного та базових центрів
зайнятості у мережі Facebook.
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3.2

Проводити
профорієнтаційну Постійно
роботу з населенням, учнівською
молоддю, безробітними з метою
підвищення їх мобільності на
ринку
праці та
зменшення
дисбалансу
між
попитом
І
пропозицією робочої сили

Впродовж 2016 року обласної служби зайнятості
були проведені різноманітні профорієнтаційні заходи,
якими охоплено 97,3 тис. населення.
Так, проведено 130 днів відкритих дверей центрів
зайнятості, учасниками яких були 2 тис. осіб, 98 виїзних
акцій центрів зайнятості, які відвідали 6,3 тис. осіб, 14
мобільних профорієнтаційних акцій "Мандрівка у країну
професій" у семи дитячих оздоровчих таборах області,
якими охоплено понад 1,6 тис. учнів загальноосвітніх шкіл
та 19 інтерактивних заходів для молоді, які відвідали
понад 1,9 тис. молодих осіб.
У 524 навчальних закладах області функціонують
програмно-апаратні комплекси для профорієнтації молоді.
У звітному періоді було проведено 425 заходів з
використанням терміналів, якими охоплено 13,7 тис. осіб,
зокрема учнів, батьків та педагогічних працівників.
На допомогу молоді у виборі професії та орієнтації
на актуальні на ринку праці професії обласною службою
зайнятості
постійно
проводилися
профорієнтаційні
групові та масові заходи. Так, впродовж
2016 року
центрами зайнятості області проведено 8 ярмарків
професій та освітніх програм для молоді, якими охоплено
понад 4,5 тис. осіб. Проведено 69 презентацій професій,
які відвідали 960 осіб. 7,7 тис. учнів загальноосвітніх шкіл
взяли участь в 313 профорієнтаційних (уроках) семінарах.
Проведено 15 семінарів "Молодь на ринку праці",
учасниками яких стали 344 молодих осіб, ПО
консультаційних семінарів та тренінгів "Особливості
зайнятості молоді", в яких взяли участь понад 1,4 тис. осіб,
181 консультаційний семінар для молоді “Оволодій новою
професією”, учасниками яких стали понад 2,4 тис. осіб.
Так, Костопільський районний центр зайнятості взяв
участь в засіданні круглого столу на тему “Допомога сім’ї
та школи у професійній орієнтації”, який відбувся у
гуманітарній гімназії м. Костопіль. Учасники заходу
розглянули низку актуальних питань, які турбують дітей
та їх батьків при виборі майбутньої професії та побудові
професійної кар’єри. На засіданні також йшлося про
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удосконалення співпраці з психологами шкіл та
соціальними службами, допомогу служби зайнятості у
професійному виборі.
Березнівським РЦЗ проведено 2 онлайн-семінари
“Правильний вибір професії - запорука успішного
майбутнього” та “Урок реального трудового життя” для
201 учня загальноосвітніх шкіл району.
Кузнецовським
міським
центром
зайнятості
проведено інтерактивний захід для учнівської молоді
міської молодіжної громадської організації “Станція
Кузнецовськ Пласту - національної скаутської організації
України” в м. Кузнецовськ. Для 19 дітей, залучених до
програми літнього дозвілля при підлітковому клубі за
місцем проживання “Жар птиця”, проведено презентацію
професії “Бібліотекар”.
Рівненським міським центром зайнятості проведено
інтерактивний захід “Стань майстром” (з майстер-класом з
перукарської справи) для 27 учнів Рівненського
міжшкільного навчально-виробничого комбінату.
Крім цього, обласною службою зайнятості проведено
36 акцій “Випускник”, у яких взяли участь понад 2,8 тис.
молодих осіб.
В рамках відзначення Всеукраїнського тижня права,
центри зайнятості області провели комплексні освітні
заходи з права, зокрема, для дітей, які навчаються в
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах області. Серед таких заходів: уроки для учнів
шкіл, ліцеїв, ПТНЗ “Трудові права неповнолітніх”, “Права
неповнолітніх у трудових відносинах”, “Я знаю як
захистити свої права”, “Офіційне працевлаштування - мій
захист”, вікторини “Чи знаєш ти свої права?”, брейн-ринги
“Права людини починаються з прав дитини”, “Що я знаю
про свої права та обов’язки?” тощо. У заходах взяли
участь представники місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та бюро
правової допомоги. Було проведено 22 таких заходи та
охоплено 730 молодих осіб.
З метою удосконалення вмінь та навичок щодо

пошуку роботи, побудови професійної кар’єри та
залучення студентів вищих навчальних закладів до послуг
служби зайнятості при Національному університеті
водного господарства та природокористування та
Національному
університеті
“Острозька
академія”
працюють “Інформаційно-консультаційні центри служби
зайнятості”, де службою зайнятості проводяться семінаритренінги для студентів з питань сучасного підходу до
пошуку роботи, щодо написання резюме та підготовки до
співбесіди з роботодавцем, схильності до зайняття
підприємницькою діяльністю тощо.
Упродовж
2016
року
в
інформаційноконсультаційних центрах служби зайнятості проведено
для студентської молоді 27 різнопланових заходів, які
відвідали 470 осіб.
В Рівненській області постійно діє Інформаційноконсультаційний центр служби зайнятості на базі
управління Державної пенітенціарної служби України в
Рівненській області (м. Рівне) та Інформаційний куточок
служби зайнятості при Сарненському міжрайонному
відділі кримінально-виконавчої інспекції управління
Державної пенітенціарної служби України в Рівненській
області. Згідно графіку, впродовж 2016 року, проведено 29
заходів різноманітної тематики для 290 осіб, засуджених
до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Крім
цього, такі заходи проведені Дубенським центром
зайнятості для 22 осіб у Дубенської колонії,
Костопільським центром зайнятості для 20 осіб та
Кузнецовським міським центром зайнятості для 12
неповнолітніх та молодих осіб, засуджених до покарань,
не пов'язаних з позбавленням волі і, які перебувають на
обліку в кримінально-виконавчій інспекції ДптС України в
Рівненській області.
З метою підвищення мобільності безробітних на
ринку праці, центрами зайнятості надавались адресні
індивідуальні профорієнтаційні послуги та проводились
тематичні семінари, тренінги. Так, було проведено 1265
семінарів “Техніка пошуку роботи. Використання джерел
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інформації про вакансії'”, 693 семінари “Техніка пошуку
роботи. Підготовка резюме”, 403 семінари “Техніка
пошуку роботи. Співбесіда з роботодавцем”, в яких взяли
участь відповідно 19,2 тис. осіб, 8,6 тис. осіб, 5,2 тис. осіб
безробітних.
Впродовж звітного періоду відбулося 16 Днів
відкритих дверей на виробництві для 151 особи. Учасники
знайомилися з особливостями роботи підприємств різних
галузей економіки.
Рівненська обласна служба зайнятості проводила
різноманітні заходи для осіб з числа внутрішньо
переміщених
осіб.
Так,
було
організовано
6
спеціалізованих
семінарів
для
117
внутрішньо
переміщених осіб, у т.ч. молоді віком до 35 років.
196 внутрішньо переміщених осіб,
з числа
безробітних, отримали профорієнтаційні послуги у
центрах зайнятості. До участі в профорієнтаційних
заходах залучались представники управлінь праці та
соціального захисту населення, центрів та бюро з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, “Рівненського
обласного об’єднання громадян Центр підтримки
громадських ініціатив “Чайка”".
З метою інформування та орієнтації безробітних на
підприємницьку діяльність проведено:
- 73 інформаційних семінари "Як розпочати свій
бізнес", учасниками яких стали 1,1 тис. осіб;
- 42 семінари "Від бізнес-ідеї - до власної справи", в
яких взяли участь майже 490 осіб;
- 7 семінарів з організації зеленого туризму, на яких
побували 105 учасників;
- 37 навчальних семінарів "Ефективне ведення
сільського господарства", в яких взяли участь понад 600
сільських жителів.
Проведено 3 презентації громадського проекту масових
відкритих онлайн-курсів “Prometheus”, бізнес-серія для 35
безробітних.
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Забезпечити своєчасний розгляд
заяв щодо використання праці
іноземних громадян та осіб без
громадянства

4.1

Компенсувати роботодавцям, які Постійно
працевлаштовують
неконкурентоспроможних
на
ринку праці безробітних на нові
робочі місця, фактичні витрати у
розмірі
єдиного
соціального
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

4.2

Надавати
профорієнтаційні
послуги молоді, в тому числі
неповнолітнім,
та
іншим
громадянам, які мають додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню

Постійно

Постійно

У 2016 році розглянуто 183 заяви роботодавців про
надання дозволу на використання праці іноземних
громадян та осіб без громадянства. За результатом
розгляду заяв надано 53 дозволи на використання праці
Іноземних громадян, продовжено дію 130 дозволів та 61
дозвіл анульовано.
Відповідно до Закону України «Про зайнятість
населення» передбачено стимулювання роботодавців до
створення нових робочих місць та працевлаштування на
них громадян, недостатньо конкурентоспроможних на
ринку праці, зокрема молоді, жінок та інших вразливих
категорій громадян, шляхом виплати компенсації
роботодавцю
в
розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
відповідну особу.
На нові робочі місця із здійсненням компенсації витрат
роботодавцю
у
розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
протягом 2016 року працевлаштовано 611 безробітних
громадян
Протягом
січня-грудня
2016
року
профорієнтаційними послугами охоплено 18,1 тис. осіб з
числа безробітної молоді. Молодь активно брала участь у
днях кар’єри, ярмарках професій та вакансій, семінарах,
тренінгах. 3 метою мотивації молоді до вибору робітничих
професій, необхідних у реальному секторі економіки, 338
осіб взяли участь в 13 професіографічних екскурсіях.
Для 88 осіб, які на день реєстрації не досягай 18
років, надано 313 профорієнтаційних послуг.
Упродовж
звітного періоду обласною службою
зайнятості проведено 31 профорієнтаційний захід для 137
дітей - інвалідів.
Для
150
дітей
з
особливими
потребами
Кузнецовським міським центром зайнятості проведено
презентацію професій “Перукар” (“Перукар-модеяьєр”),
“Візажист”,
“Фотограф”.
3
метою
формування
позитивного ставлення до робітничих професій проведено
проект “Свято краси та жіночості” “Краса без границь”
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для дітей-інвалідів, якими опікується Комунальний заклад
“Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів”.
Рівненським міським центром зайнятості проведені
заходи:
- майстер-клас для 15 дітей-інвалідів - вихованців
центру «Особлива дитина» «Професія - офіціант.
Декорування обіднього столу серветками»;
- З професіографічні екскурсії для ЗО вихованців
центру «Особлива дитина».
У звітному періоді 1,6 тис, зареєстрованих
безробітних інвалідів отримали профорієнтаційні послуги.
Під час профорієнтаційної роботи з особами з особливими
потребами використовувалися індивідуальні консультації
та групові форми роботи. Вони брали участь у семінарах з
техніки пошуку роботи, тренінгах “Від самопізнання до
самореалізації”, з орієнтації на підприємницьку діяльність,
ярмарках вакансій, професій та інших заходах, які
проводилися центрами зайнятості.
В Рівненській обласній універсальній науковій
бібліотеці
для
інвалідів,
осіб
з
обмеженими
можливостями, проведено вебінар (у скайп-режимі) з
питань надання послуг державною службою зайнятості, де
взяли участь майже 130 користувачів районних та
сільських бібліотек.
У Центрі по роботі з людьми з обмеженими
фізичними
можливостями,
який
функціонує
в
Рівненському МЦЗ, упродовж 2016 року проведено 23
заходи, в яких взяли участь 270 осіб.
Центри зайнятості постійно брали участь у засіданні
МСЕК відповідно до Постанови Кабінету міністрів
України від 03.12.2009 р. “Положення про медикосоціальну експертизу”. Під час засідань надавалася
інформація про послуги служби зайнятості, щодо
можливостей професійного навчання за допомогою
служби зайнятості та переліку професій, які можна
здобути
у
реабілітаційних
Центрах
професійної
реабілітації інвалідів України, про актуальні вакансії для
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Сприяти зайнятості особам з Постійно
інвалідністю,
організувати
професійне
навчання
для
підвищення
їх
конкурентоспроможності
на
ринку праці

інвалідів.
Обласною службою зайнятості у 2016 році проведено
166 семінарів з орієнтації на службу в Збройних Силах
України, учасниками яких стали майже 2 тис. осіб. Для 2,3
тис. військовослужбовців та учасників АТО проведено 199
Інформаційних семінарів та 6 тематичних семінарів для
102 військовослужбовців. Крім того, їх запрошували до
участі у профорієнтаційних масових заходах, на яких
інформували про ситуацію на ринку праці, актуальні
професії та спеціальності, можливості професійного
навчання,
демонстрували методи пошуку роботи за
допомогою сучасних інформаційних технологій.
3 метою надання допомоги учасникам АТО щодо
психологічної реабілітації та адаптації їх у мирне життя
Рівненська обласна служба зайнятості співпрацює з
членом робочої групи Центру допомоги учасникам АТО
при Рівненській ОДА, керівником громадської організації
“Психологічна служба Євромайдану” Яковлєвою Ольгою
Іванівною. Складено додатковий графік проведення
інформаційних заходів для учасників АТО “Успішне
повернення в мирне життя” та для роботодавців, у яких
працевлаштовані учасники АТО “Учасник АТО на вашому
підприємстві. Успішна співпраця”. У семінарах взяли
участь 359 учасників АТО та 183 роботодавці області.
У 2016 році 17,1 тис. безробітних громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, були
охоплені профорієнтаційними послугами та отримали 71,3
тис. різноманітних профорієнтаційних послуг.
3 метою сприяння працевлаштуванню інвалідів та
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці
професійне
навчання у січні - грудні 2016 року
проходили 189 зареєстрованих безробітних, які мали
інвалідність. Безробітні особи з інвалідністю опановували
наступні професії: адміністратор, бармен, взуттьовик з
ремонту взуття, виробник художніх виробів 3 лози, водій
автотранспортних засобів, кондитер, косметик, монтажник
інформаційно - комунікаційного устаткування, кравець,
кухар, машиніст (кочегар) котельні, оператор з обробки
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інформації та програмного забезпечення, оператор
котельні, офіціант, рихтувальних кузовів, тракторист —
машиніст сільськогосподарського виробництва. Також за
направленнями центрів зайнятості області безробітні
інваліди підвищували кваліфікацію на курсах цільового
призначення за програмами: «Менеджер з продажу і
реклами», «Бухгалтерський облік за національними
стандартами», «Дотримання вимог охорони праці,
санітарії та гігієни в дитячих санаторно - оздоровчих
комплексах», «Комп’ютеризований бухгалтерський облік
«1С:Підприємство-Бухгалтерія для України 8.2», «Новітні
технології в цегельному виробництві», «Охорона праці на
цегельних заводах», «Підприємець - початківець»,
«Технологічні особливості робіт в лісовому господарстві»,
«Технологія вирощування лісових культур та безпека
проведення лісокультурних робіт», «Безпека праці при
виконанні сільськогосподарських робіт», «Безпечне
ведення робіт водіями і трактористами - машиністами с/г
виробництва на підприємствах сільськогосподарської
галузі», тощо. 90 зареєстрованих безробітних осіб з
особливими потребами були залучені до стажування на
робочих місцях та посадах спеціалістів.
У стадії
За 2016 рік проведено 19 профорієнтаційних заходів
для 54 учнів - дітей, які залишились без батьківського виконання
піклування.
У районах області з ініціативи центрів зайнятості
діють міжвідомчі комісії з питань забезпечення гарантій
зайнятості
неповнолітніх,
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Воло дим ирецьким районним центром зайнятості
спільно з психологом Володимирецького ВПУ №29
проведено День відкритих дверей центру зайнятості для 10
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
У Тувинській спеціалізованій школі-інтернаті 22
дитини отримали профорієнтаційні послуги під час виїзної
акції Гощанського центру зайнятості.
Упродовж звітного періоду проведено 26 заходів для 422
учнів спеціалізованих шкіл-інтернатів.
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Заступник голови адміністрації
УндІр Віталій Олександрович

260868

3 метою здійснення контролю за реалізацією положень
Конвенції Міжнародної організації праці № 182 «Про
заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших
форм дитячої праці» та додержання законодавства про
працю
неповнолітніх
Управлінням
Держпраці
у
Рівненській
області
проводяться
перевірки
на
підприємствах, в установах і організаціях різних форм
власності щодо стану дотримання законодавства про
працю стосовно дітей-сиріт та неповнолітніх дітей.
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