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Засідання місцевого комітету з економічних реформ
при Деражнянській райдержадміністрації
27 грудня 2013 року

м. Деражня

Головуючий: Тесленко Валерій Геннадійович заступник голови
Деражнянської районної державної адміністрації, відповідальний секретар комітету
Присутні:
Члени місцевого комітету:
Члени місцевого комітету з економічних реформ при райдержадміністрації
Порядок денний
Про підведення підсумків роботи у 2013 році та виконання завдань
районної програми зайнятості населення.
Войтюк О.Г. – директор Деражнянського
районного центру зайнятості
Співдоповідач:

Кравченко Т.Й. – начальник управління
соціального захисту населення

Вступне слово: Тесленка Валерія Геннадійовича – заступника голови
райдержадміністрації, відповідального секретаря комітету, який зазначив, що в
умовах ринкових відносин зайнятість населення є центральною ланкою соціально економічного розвитку району.
За рівнем зайнятості населення можна зробити оцінку загального рівня
розвитку не тільки держави, а й кожного регіону.
Безробіття є об'єктивним явищем, проте його можна звести до мінімуму,
навіть в умовах фінансової кризи, якщо політику створення та збереженням нових
робочих місць реалізувати за допомогою залучення інвестицій, введення
податкових пільг, надання дотацій, сприяння розвитку малого й середнього бізнесу,
організації навчання працівників на виробництві.
Світова практика свідчить, що в сучасних умовах розвиток малого та
середнього підприємництва є одним з найважливіших факторів вирішення
соціально-економічних проблем держави. Крім вирішення важливої суспільнополітичної задачі – формування середнього класу, становлення демократії та
інститутів громадянського суспільства, мале та середнє підприємництво здатне
вирішувати наболілі соціальні питання, в першу чергу зайнятості, та важливі
економічні завдання.
В усіх розвинутих країнах мале та середнє підприємництво складає левову
частку усього економічного потенціалу держави, а держава підтримує і захищає
його.
Українська держава, в рамках реалізації програми влади «Україна для
людей», соціальних ініціатив президента України, працює над створенням
оптимальних умов для роботи підприємців, так прийнято нову редакцію Закону
України «Про зайнятість населення», яким передбачено цілий ряд механізмів щодо
сприяння започаткування підприємницької діяльності та допомоги підприємцям на

початковому етапі становлення бізнесу, а саме: усі органи влади, дотичні до
здійснення діяльності підприємцем, залучені до системи надання безоплатних
консультацій, та мають угоди про співпрацю з даних питань з районним центром
зайнятості, який забезпечує загальну організацію роботи з даного питання – надає
інформаційну підтримку щодо започаткування підприємництва, організовує курси
підвищення кваліфікації для майбутніх підприємців, виплачує одноразово
допомогу по безробіттю для започаткування власної справи. І після реєстрації
підприємці не залишаються сам на сам, адже кожен прийнятий на роботу працівник
у новоствореного підприємця є новим робочим місцем, і за кожного такого
працівника, працевлаштованого за направленням центру зайнятості, з певними
умовами, підприємець може цілий рік отримувати компенсацію єдиного
соціального внеску, який ним сплачується за найманого працівника. Такий вид
стимулювання фактично позбавляє роботодавця від тягарю нарахувань на фонд
оплати праці і є прямим стимулом до підвищення рівня заробітної плати найманих
працівників, підвищення добробуту їхніх сімей, і відповідно, підвищення
платоспроможного попиту населення, що в свою чергу позитивно впливає на
розвиток малого підприємництва, яке в повній мірі від цього попиту залежить.
Сучасний ринок праці Хмельницької області в цілому і зокрема
Деражнянського району характеризується існуючим дисбалансом між потребами
ринку праці та підготовкою кадрів, між попитом та пропозицією
У січні - листопаді 2013 року році до центру зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні звернулись 956 незайнятих трудовою діяльністю осіб, що на
4,3% менше ніж у відповідному періоді 2012 року. Станом на 01.12.2013 року на
обліку перебуває 411 безробітних.
За 11 місяців 2013 охоплено активними заходами сприяння зайнятості
населення 721 осіб, що складає 50.4% від зареєстрованих у службі зайнятості,
працевлаштовано 497 незайнятих осіб.
За січень – листопад 2013 року в районі створено 429 нових робочих місць,
що становить 268,1 % річного завдання. (Завдання на рік – 160). Зареєстровано 95
наймані працівники у фізичних осіб, 248 у юридичних та 86 фізичних осіб підприємців.

СЛУХАЛИ:
Войтюка Олександра Григоровича – директора Деражнянського районного
центру зайнятості: «Про підведення підсумків роботи у 2013 році та виконання
завдань районної програми зайнятості населення».
Співдоповідь: Кравченко Тетяну Йосипівну- начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації .
Вирішили:
1. Управлінням та відділам, іншим структурним підрозділам РДА,
територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади в цілому:
- Активізувати проведення інформаційно–роз’яснювальної роботи серед
роботодавців (шляхом проведення консультацій, семінарів, зустрічей тощо) щодо
діючих програм сприяння розвитку (фінансової підтримки) підприємництва,
пропагування методів роботи та способів організації виробництва, які підвищують
ефективність економіки району.
- Активізувати інформаційно – роз’яснювальну роботу серед населення щодо

перспектив та можливостей започаткування власної справи у пріоритетних галузях
економіки.
2. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму РДА:
- Брати участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості населення.
Аналізувати стан та тенденції економічного і соціального розвитку району.
- Брати участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів на
розвиток економічного потенціалу району.
3. Районному Центру зайнятості:
- Для задоволення потреб підприємств збільшити обсяги професійного
навчання безробітних за професіями і напрямами, актуальними на ринку праці,
зокрема для сфери обслуговування, із орієнтацією на започаткування власної
справи.
- Сприяти започаткуванню власної справи шляхом проведення інформаційно –
роз’яснювальної роботи з незайнятим населенням. Постійно поповнювати банк
перспективних бізнес-ідей. Організовувати та проводити для безробітних курси
підвищення кваліфікації з основ підприємницької діяльності, навчання за
професіями та напрямами, орієнтованими на самозайнятість та підприємницьку
діяльність.
- Створити робочу групу у складі представників районної державної
адміністрації, районного центру зайнятості, Деражнянського відділення
Хмельницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області, відділу
Держземагенства в Деражнянському районі, юридичного сектору апарату
райдержадміністрації та районного управління юстиції для проведення
інформаційно – роз’яснювальної роботи з органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами сільських
територіальних громад з питань вирішення проблем у їх роботі та надання
методичної допомоги. Додатково розробити відповідний графік виїздів робочої
групи до територіальних громад.
4. Деражнянському відділенню Хмельницької ОДПІ:
- Забезпечити на партнерських засадах тісну співпрацю з усіма суб’єктами
малого та середнього підприємництва району щодо нормативно-правового
забезпечення та консультування з питань оподаткування.
- В межах компетенції, сприяти в наданні податкових пільг та компенсацій
суб’єктам господарювання відповідно до чинного законодавства.
5. Управлінню агропромислового розвитку РДА:
- Надавати службі зайнятості, сільським(селищним) радам інформацію про
перспективні напрями підприємництва у сільській місцевості, особистих селянських та
фермерських господарств, сприяти їх розвитку. Забезпечувати організацію і
проведення виставок та ярмарків продукції суб’єктів малого підприємництва.
- Поширювати серед мешканців села інформацію про сучасні технології
розведення сільськогосподарських тварин, вирощування овочів і фруктів,
перспективні напрямки несільськогосподарського бізнесу.

Заступник голови райдержадміністрації,
відповідальний секретар місцевого комітету
з економічних реформ

В.Тесленко

