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Рішення 
Одеської міської ради 
№2480-V від 05.04.2008р.


Про затвердження програми зайнятості населення м. Одеси на 2008-2009 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», з метою забезпечення організаційних і правових умов та гарантій для реалізації права громадян на працю і посилення їх соціального захисту в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці, Одеська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму зайнятості населення міста Одеси на            2008 - 2009 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці. 
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1. Проект паспорту програми на 2008-2009 роки
 
1. Головні розпорядники: 
070000 - управління освіти та науки Одеської міської ради; 
090000 – управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради; 
091100 - управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради; 
180000 - управління економіки інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради.
2. Відповідальні виконавці: 
070000 - управління освіти та науки Одеської міської ради; 
090000 – управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради; 
091100 - управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради; 
180000 - управління економіки інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради.
3. Назва програми: Програма зайнятості населення м. Одеси на 2008-2009 роки.                                                                                               
4. Обсяг бюджетного призначення – 866,0 тис.грн., у тому числі:
- із загального фонду – 466,0 тис.грн., у т.ч.:
2008 рік – 108,0 тис.грн.;
2009 рік – 358,0 тис.грн,
- із спеціального фонду -  400,0 тис. грн., у т.ч.:
2008 рік – 200,0 тис.грн.
2009 рік – 200,0 тис. грн.          
5. Законодавчі підстави для виконання програми:
-  Закон України «Про зайнятість населення»;
- Указ Президента України від 11 липня 2005 року № 1073/2005 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 року № 922 «Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року»;
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 156 «Про затвердження плану дій щодо реалізації в 2007-2008 роках Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року».
6. Мета програми: забезпечення реалізації державної політики зайнятості та формування і поступове впровадження міської політики регулювання ринку праці у м. Одесі, шляхом визначення конкретних заходів щодо сприяння продуктивної зайнятості працездатного населення, попередження безробіття внаслідок кризових явищ та структурних змін в економіці.

7. Напрями діяльності:

№ п/п
Напрями діяльності
1
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.1
Збереження і створення робочих місць, сприяння  розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення, розв’язання інших проблем зайнятості населення 
1.2
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
1.3
Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним
2
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
2.1
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці 




8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ
Найменування
1000
Поточні видатки
2000
Капітальні видатки
















































































































































2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

	Програма зайнятості населення м. Одеси на 2008-2009 роки (далі – програма) розроблена на виконання Закону України «Про зайнятість населення», Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1073/2005 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці і Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 року     № 922 «Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року», розпорядження Кабінету Міністрів України                        від 13 квітня 2007 року № 156 «Про затвердження плану дій щодо реалізації в 2007-2008 роках Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року» та листа Одеської обласної державної адміністрації від 20.07.2007 року № 05-36-4158 «Про розроблення та узгодження проектів територіальних програм зайнятості населення на 2008-2009 роки».
	Розробка програми обумовлена виникненням потреби органів місцевого самоврядування у нових важелях регулювання ринку праці в м. Одесі, необхідністю координації та активізації взаємодії органів місцевого самоврядування у впровадженні державної, регіональної та міської політики зайнятості, регулювання ринку праці та посилення соціального захисту незайнятого населення від безробіття.
	Програма забезпечує реалізацію державної стратегії щодо сприяння зайнятості населення та розроблена і ґрунтується на основних прогнозних показниках соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2008-2009 роки з урахуванням показників розвитку ринку праці.

3. Головна мета та основні завдання програми
                                 
	Головною метою програми є забезпечення реалізації державної політики зайнятості та формування і поступового впровадження міської політики регулювання ринку праці у м. Одесі, шляхом визначення конкретних заходів щодо сприяння продуктивної зайнятості працездатного населення, попередження безробіття внаслідок кризових явищ та структурних змін в економіці.
	Для досягнення визначеної мети мають бути вирішені основні завдання Програми: 
- визначення основних заходів з реалізації міської політики зайнятості населення та їх виконання із залученням органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності міста;
- проведення моніторингу ринку праці м. Одеси та прогнозних параметрів щодо трудового потенціалу, обсягів зайнятості, створення нових робочих місць та рівня безробіття для інформаційного забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про стан зайнятості населення та якість трудового потенціалу м. Одеси;
- активізація взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з метою формування єдиної концепції реалізації державної політики зайнятості в м. Одесі, створення умов для самостійної зайнятості населення;
-  збалансування обсягів підготовки кадрів, їх освітнього потенціалу и попиту в робочій силі на ринку праці;
- підтримка самозайнятості безробітних, незайнятих громадян та працівників, які вивільняться, шляхом надання матеріальної допомоги, послуг, пов’язаних з професійним навчанням тощо;
- інформування, надання консультацій та створення умов для залучення безробітних до оплачуваних громадських та сезонних робіт;
- забезпечення матеріальної підтримки безробітних та членів їх сімей;
- створення нових та ефективне використання наявних робочих місць.  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
4.1. Основні показники соціально-економічного розвитку міста та характеристика стану ринку праці м. Одеси у 2007 році

	В м. Одесі залишається стабільна економічна ситуація. Обсяги виробництва на промислових підприємствах м. Одеси у 2007 році зросли на 4,4 % у порівняні з минулим роком. Промисловими підприємствами міста за 2007 рік  реалізовано продукції на суму більше 6 млрд. грн.
	У місті знаходиться 22 інноваційно-активних підприємства, що складають 59,5% від загальної кількості підприємств в Одеській області.
	У м. Одесі спостерігається позитивна тенденція у сфері залучення іноземних інвестицій для створення сприятливого інвестиційного клімату розвитку взаємовигідної співпраці з іноземними і вітчизняними партнерами.
	Розмір прямих іноземних інвестицій в економіку міста на кінець року склав 460,4 млн. дол. США, що на 13,8 % більше, ніж в 2006 році.
	Розвиток промислового виробництва протягом року здійснювався, головним чином, на основі поступової технологічної перебудови виробництва і зростання попиту на продукцію вітчизняного виробника.
	У структурі реалізації найбільша частина доводиться на продукцію:
- харчової промисловості - 32,7%;
- машинобудування - 20,7%;
- металургії і обробки металу - 19,7%.
	У 2007 році в порівнянні з 2006 роком досягнуто приріст об'ємів виробництва на промислових підприємствах районах міста: Суворовському – на 14,4%, Малиновському - на 4,6%, Київському -  на 1,8%, Приморському - на 0,4%.
	Зменшили виробництво продукції 47,0% підприємств, збільшили – 44,4%, не працювали – 8,6%.
	Збільшився об'єм виробництва за рахунок таких підприємств: ВАТ «Одескабель»,  СП «Інтерхім», ВАТ «Одеський коровай», ТОВ ХК «Мікрон», ВАТ «Точмаш», ВАТ «Стальканат», ТОВ «Швейна фабрика Грегорі Арбер»,  ВАТ «Олійножировий комбінат» та інші.
	Середньомісячна заробітна плата по м. Одесі за 2007 рік на одного штатного працівника склала 1323,48 грн., і в порівнянні з 2006 роком виросла на 27,2%.	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Результатом роботи Одеського морського торгівельного порту у 2007 році стало досягнення сумарного вантажообігу 30,9 млн. тон, що на 2,3 млн. тон більше ніж у попередньому році. Річна потужність контейнерних терміналів зросла на 0,5 млн.TEU. Чистий прибуток підприємства при плані  130 млн. грн. склав 170 млн. грн. Планомірно реалізується Концепція розвитку ОМТП до 2015 року, розпочато впровадження програми «Відмова пилових вантажів і поетапний перехід виробничих перевалочних комплексів на екологічно  чистий і економічно вигідний вантаж – контейнери». Приєднання в 2007 році судноверфі «Україна» відкрило перед підприємством можливості для створення судноремонтної бази з виходом на зовнішній ринок послуг.   
	У машинобудівному комплексі продовжується розвиток виробництва машин і устаткування, верстатів, електричного і електронного устаткування, апаратури, що дало змогу збільшити обсяги виробництва галузі машинобудування  на 7,5%. Значно збільшився обсяг виробництва на таких підприємствах галузі, як ВАТ «Продмаш» - на 96,8%, ТОВ ХК «Мікрон» - на 72,6 %, ТОВ «Автоскладальне виробництво» - на 53,3%, ВАТ «Спецавтоматика»-на 31,0 %. 
	На ТОВ «Цемент» було  проведено реконструкцію підприємства і удосконалено існуючі технології за рахунок будівництва та монтажу електрофільтру на печі №1, що дозволило зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу на 104 т/рік і збільшити об'єми виробництва на 35,3 %.
	У хімічній промисловості відбувається пріоритетний розвиток фармацевтичного виробництва і виробництва готових лікарських препаратів за рахунок введення нових потужностей по виробництву медичних препаратів і субстанцій на СП «Інтерхим», що дозволило збільшити випуск продукції на     94,9 %. 
	Часткове введення після реконструкції потужностей ВАТ «Лукойл-ОНПЗ» покращило показники галузі та збільшило обсяги виробництва на 9,2 млн. грн. товарної продукції.
	На ОАО «Елакс» освоєно  нову продукцію під  торговою маркою «Комфорт», яка відповідає європейським стандартам і користується попитом споживачів. Все це дозволило збільшити обсяги виробництва проти 2006 року на 83,4%.
	У 2007 році збереглася позитивна тенденція розвитку харчової промисловості.
	На ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування»  відновлено виробництво нових соків для дитячого харчування, що дало можливість значно розширити асортимент продукції та досягти обсягу виробництва у розмірі понад 3,4 млн. грн.
	На ЗАО «Одессакондитер» проведені роботи по удосконаленню і автоматизації виробництва кондитерських виробів. Це дало можливість додатково освоїти випуск 62-х нових видів продукції.
	ТОВ «Форес» збільшило об'єми виробництва на 48,6 % за рахунок  розширення асортименту продукції та покращення якості майонезів. 
	В легкій промисловості приріст об'ємів виробництва у 2007 році проти 2006 року склало 4,9%. Цьому сприяло створення додаткових потужностей, розширення асортименту і ринків збуту на окремих підприємствах галузі. 
	Технічне переоснащення і автоматизація виробництва на ТОВ «Швейна фабрика «Грегорі Арбер» дозволило значно розширити асортимент продукції, розпочавши випуск нової лінії жіночого одягу і збільшити обсяги на 26,5 %.
	На КП «Одеська хутряна фабрика» розроблено 45 видів нових виробів (жіноче пальто з ондатри та овчини; головні убори з лямки; сумки; намиста та інше), що дозволило збільшити обсяги виробництва на 16,8%.
	У металургійному виробництві у 2007 році проти минулого року, обсяги виробництва зменшились на 6,1%. Зменшено виробництво чавуну, сталі та феросплавів на 17,3% за рахунок зменшення обсягів виробництва на ТОВ «Ливарний завод».
	Також, скорочено виробництво цегли, черепиці на 48,6% за рахунок скорочення виробництва на ЗАТ «Промінь» - на 39,1% та ВАТ «Силікат» - на 66,4%. 
	 На ТОВ «Південно-Українська скляна компанія» скорочено виробництво скла та виробів зі скла на 32,4%.
	Протягом 2007 року ринок праці по м. Одесі формувався під впливом позитивних процесів в економіці міста та процесу легалізації прихованого безробіття. Спостерігалось пожвавлення руху робочої сили через центр зайнятості, ріст рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення та безробітних, ріст попиту роботодавців на робочу силу. Існує характерна диспропорція між попитом на робочу силу та пропозицією. Станом на 01.01.2008 року кількість вільних робочих місць 3245 одиниць, з яких - 48% вакансії для робітників, 38% - для службовців. З числа незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрі зайнятості станом на 01.01.2008 року, мають робітничі професії - 23% осіб, а службовців – 71% осіб.
	У звітному періоді в службі зайнятості перебувало на обліку 10579 осіб. Із загальної чисельності майже 29% громадян до звернення у центр зайнятості не працювали більше року та 23% громадян не мали професії і вперше шукали роботу. Саме з цих громадян складається прошарок малорухомих у професійному відношенні працівників, які не мають кваліфікації, трудових навичок. Професійно-кваліфікаційний склад безробітних в цілому не відповідає вимогам роботодавців. Зареєстрований ринок праці характеризується загостренням проблеми безробіття серед працездатного населення через посилення невідповідності пропозиції робочої сили і попиту на неї.
	З 10579 громадян, які протягом 2007 року перебували на обліку у центрі зайнятості,   7282 - отримали роботу. З працевлаштованих осіб 57% складають жінки, 56% - молодь до 35 років. Ці показники свідчать про покращення рівня працевлаштування серед жінок та молоді.
	Станом на 01.01.2008 року у центрі зайнятості знаходилось на обліку     1701 громадян, з яких 1597 осіб мали статус безробітного.
	Систематизація роботи з роботодавцями вплинула на збільшення в цілому кількості заявлених до центру зайнятості вакансій. Адресна робота з роботодавцями та безробітними дала результати, в першу чергу, при працевлаштуванні на дотаційні робочі місця безробітних, які тривалий час перебувають на обліку. Плідна робота з роботодавцями щодо економічних переваг при співпраці із службою зайнятості надала змогу за 12 місяців 2007 року працевлаштувати 85 осіб на дотаційні робочі місця, серед яких 29 осіб відносяться до категорії соціально незахищених громадян.
	Пріоритетним напрямком у діяльності служби зайнятості є орієнтація молоді на робітничі професії, сприяння зайнятості інвалідів, громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Для осіб, які відносяться до категорії соціально незахищених верств населення, на підприємствах міста протягом звітного періоду заброньовано 121 робоче місце. У центрі зайнятості в 2007 році на обліку перебувало 962 особи, які відносяться до категорії соціально незахищених, з них працевлаштовано 513 осіб, на заброньованих робочих місцях побажало працювати 48 осіб.
	Протягом 2007 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 103 військовослужбовця, скорочених із військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, з них працевлаштовано 38 осіб. 20 осіб пройшли курси навчання підприємницької діяльності, що дало змогу розпочати власну справу 10 особам (торгівля, транспортні послуги, вирощування грибів тощо). Всі військовослужбовці були охоплені послугами служби зайнятості.
	Протягом 2007 року 127 осіб з числа безробітних отримали одноразову допомогу для відкриття власної справи.
	Проводиться цілеспрямована робота щодо залучення незайнятої молоді, для якої відсутня на ринку праці підходяща робота.
	Професійно-кваліфікаційний склад безробітних не відповідає вимогам роботодавців. При такому стані на ринку праці серйозна увага приділяється навчанню та перенавчанню працездатного населення робітничим професіям. Спеціалістами центру популяризуються ті професії серед молоді, на які, в першу чергу, необхідно розраховувати. За 12 місяців 2007 року 1494 особи проходили професійне навчання, 95% з них - під замовлення роботодавців. В основному навчання проводилось за такими спеціальностями: продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, слюсар з ремонту автомобілів, перукар, кухар-кондитер, оператор комп’ютерного набору, конторський службовець, основи підприємницької діяльності, діловод, швачка, верстатник деревообробних верстатів, електрогазозварник, спеціаліст з бухгалтерського обліку. Пройшли курси цільового призначення 498 осіб та стажування -                     345 осіб.
	З метою підвищення конкурентоспроможності незайнятого населення збільшуються обсяги професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. За 2007 рік роботодавцями з центром зайнятості було укладено 888 договорів на працевлаштування безробітних після проведення навчання. Усього у звітному періоді працевлаштовано після навчання – 1268 осіб, це складає більше ніж 94% від загальної кількості осіб, які пройшли навчання.
	Для тимчасової зайнятості населення у період пошуку роботи, тільки міським центром зайнятості населення залучено до громадських робіт на підприємствах 1168 чоловік, з яких 888 осіб – жінки, 264 особи – молодь до 35 років. Безробітні надавали допомогу громадянам похилого віку та інвалідам, доглядали за хворими в закладах охорони здоров’я, займалися ремонтом об’єктів соціальної сфери, благоустроєм та прибиранням території навколо пам’ятників.
	Одеський міський центр зайнятості активно проводить роботу щодо надання послуг особам з обмеженими фізичними можливостями: спеціалісти центру зайнятості консультують  інвалідів з питань працевлаштування, умов та оплати праці, професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки, можливості навчання; направляють на професійне навчання непрацюючих інвалідів за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів; ведуть облік інвалідів, які звернулись до центру зайнятості в пошуках роботи, та робочих місць на підприємствах міста, на які можуть бути працевлаштовані особи зазначеної категорії; сприяють цим громадянам у працевлаштуванні. Спеціалістами центру зайнятості регулярно проводяться «Дні відкритих дверей», «Круглі столи», «Ярмарки вакансій», до яких запрошуються і інваліди. Було проведено 15 семінарів з роботодавцями, на яких розглядалися питання щодо покращення зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями та працевлаштування. У 2007 році на обліку центру зайнятості перебували 121 інвалід, з яких 27 були працевлаштовані. Підприємства міста надали інформацію до центру зайнятості про наявність більше 175 вільних робочих місць для інвалідів.
	Протягом звітного періоду для безробітних було проведено 449 інформаційних семінарів, 238 семінарів з техніки самостійного пошуку роботи, 119 семінарів з підприємницької діяльності. У семінарах прийняли участь 7799 осіб, з яких 975 – були направлені на навчання.
	У 2007 році проведено 227 семінарів з роботодавцями, з питання послуг, які надає служба зайнятості щодо легалізації заробітної плати, страхування ризиків підприємств в умовах Євроінтеграції та вступу України в СОТ тощо. Налагоджено тісну співпрацю з багатьма підприємствами щодо підбору працівників, стажування безробітних безпосередньо на робочому місці. Підприємства, розуміючи   важливість державної політики зайнятості населення, працевлаштовують безробітних, які недостатньо відповідають вимогам виробництва на дотаційні робочі місця, надаючи тим самим, шанс громадянам підвищити свій кваліфікаційний рівень та у подальшому відповідати усім високим вимогам сучасного ринку праці.
	Завдяки позитивним зрушенням в економіці м. Одесі і вжитим заходам щодо сприяння зайнятості населення закріплено тенденцію до поліпшення ситуації на ринку праці. Вона характеризується стабілізацією обсягів зайнятості з одночасним зменшенням обсягів безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років. Протягом 2007 року вживались заходи, пов’язані не тільки зі створенням нових робочих місць, а також зі збереженням ефективних робочих місць на діючих підприємствах. У 2007 році створено майже 24 тис. нових робочих місць. За сприянням Центру зайнятості протягом 2007 року працевлаштовано 7282 особи. В м. Одесі спостерігається найнижчий в Одеській області рівень зареєстрованого безробіття – 0,2%.

4.2. Основні тенденції соціально-економічного розвитку та розвитку ринку праці в м. Одесі у 2008-2009 роках

	Основною метою сталого розвитку міста Одеси є зміцнення його економічного, соціального та інвестиційного потенціалу, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста; стабільного нарощування обсягу виробництва продукції; відтворення трудових ресурсів, галузей розвитку підприємництва; випуску конкурентноспроможної продукції.
	М. Одеса – сучасний промисловий, науковий, торговельний, транспортний, туристичний та культурний центр півдня України та всього європейсько-азіатського Причорномор’я, а також великий центр рекреаційного господарства з населенням понад 1 млн. чоловік. Приморське і прикордонне економіко-географічне положення створює місту і всьому регіону широкі можливості для розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.
Основні завдання і пріоритети довгострокових програм розвитку міста:
створення найбільш сприятливих умов для втілення інноваційних технологій у виробництво на промислових підприємствах;
подальше нарощування потужностей промислових підприємств за рахунок технічного переустаткування та створення нових підприємств;
розвиток виробництва конкурентноспроможної продукції, посилення зовнішньоекономічної орієнтації промисловості міста;
створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності; 
залучення інвестицій в економіку міста;
подальший розвиток морегосподарського комплексу; 
створення нових робочих місць, працевлаштування молоді;
розширення та поглиблення зовнішніх зв’язків, реалізація сумісних програм співпраці з містами-побратимами.
	Перспективний сталий розвиток міста здійснюється згідно довгострокових та щорічних програм соціально-економічного розвитку:
Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року;
Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року;
Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки.
	Основні напрямки розвитку промислового комплексу міста передбачають формування конкурентноздатного промислового виробництва, спроможного забезпечити позитивну динаміку росту: 2008 рік – 5,8%, 2009 рік – 6,2%.
ОВХФП «Біостимулятор» планує за рахунок проведення модернізації фотохімічного цеху випуску нової продукції, збільшити обсяг виробництва на 20% та створити 9 нових робочих місць.
Завод «Продмаш» - планує створення 3-х нових робочих місць.
ВАТ «Одеський завод мінеральної води «Куяльник» - планує створення 7 нових робочих місць та збільшити обсяг виробництва на 2,3%.
Планують створити нові робочі місця такі підприємства, як: ВАТ «Завод «Легмаш», ДП «Куліндоровський КХП», ОД ТОВ «Швейна фабрика  «Григорі Арбер», ТОВ «Вуаль», ВАТ «Машинобудівний завод  «Червона Гвардія», ВАТ «Стальканат».
Завдяки укладеним контрактам, введення передових технологій нарощуватимуться обсяги виробництва на ДАП «Одесавіаремсервіс».
ЗАТ «Одесакондитер» у 2008 році за рахунок введення нового технологічного обладнання та технологій, розширення дистриб’юторської мережі, планує збільшити обсяги виробництва на 22%; планується створити 50 нових робочих місць.
Продовжуватиметься відповідна тенденція на таких підприємствах галузі, як: ЗАТ «Одесавинпром»,  ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод», ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод».
Транспортними підприємствами міста оновлюється та модернізується парк пасажирських автобусів. За рахунок придбання нових автобусів планується створити нові робочі місця на ВАТ «Північтранс» (7 нових робочих місць) та ВАТ «Третій автобусний парк»  (4 нових робочих місця).
	Серед видів економічної діяльності у складі будівельних робіт переважає будівництво жилих будинків та споруд, що складає 93,6%. Будівельними підприємствами та організаціями міста, що працюють за контрактами, прогнозується збільшити обсяги виконання робіт у 2008 році на 20%, у 2009 році – на 25%. Виконання збільшення обсягів робіт призведе до створення нових робочих міст.
	Також, в рамках програми удосконалення та розвитку вулично-шляхових мереж міста Одеси на 2003-2008 роки «Дороги Одеси» планується провести: реконструкцію, капітальний ремонт доріг та тротуарів; капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та зливових колекторів. Виконання запланованих робіт сприятиме: підвищенню транспортно-експлуатаційного стану доріг в місті, проведенню реконструкції найбільш напружених автомагістралей та збільшенню зайнятості в сфері житлово-комунального господарства.
	Прогнозується подальше розширення мережі супермаркетів «Таврія-В», «Наталка», «Копійка» та гіпермаркетів побутової техніки, будівельних матеріалів. У 2008 році планується завершення реконструкції ринку «Старокінний». Продовжуватиметься реконструкція ринків «Привоз», «Новий» та «Північний». У наступному році планується реконструкція ринків «Малиновський» та «Східний».
	Також за період 2008-2009 років буде розпочата системна підготовка до проведення Євро-2012 у частині залучення та навчання відповідної кількості сервісного персоналу для прийому гостей та туристів (волонтерів, перекладачів, стюардів і т.п.). 
Очікується збільшення кількості ресторанів швидкого обслуговування, а також об’єктів сфери побутового обслуговування (перукарень, салонів краси, приймальних пунктів хімчистки, СТО автомобілів, тощо).
	Набуде подальшого розвитку виставкова діяльність. Підвищення рівня організації виставкових заходів сприятиме збільшенню на ринку продукції вітчизняного виробника та створенню додаткових робочих місць.
	Загалом, у розвитку економіки м. Одеси протягом останніх років зберігається тенденція стабілізації, яка позитивно впливає на зайнятість населення міста.
	За даними статистики у м. Одесі, середньорічна чисельність населення у віці від 15 до 70 років у 2005 році становила 795049 осіб, у 2006 році – 793902 особи, в т. ч. працездатного віку у 2005 році становила – 628984 особи, у 2006 році – 626748 осіб. Визначення чисельності населення м. Одеси наведено у таблиці:

Показники
2005 рік
2006 рік
2007 рік
Народилось
8346
8430
8998
Померло
14200
14005
13937
Природний приріст, скорочення (-)
-5854
-5575
-4939
Прибуло
12933
16630
22590
Вибуло
12162
12520
12558
Сальдо міграції
771
4110
10032
Загальні зміни
-5083
-1465
5093

	У 2006 році внаслідок природного скорочення кількість жителів міста зменшилась на 5575 осіб. Обсяг природного скорочення у 2006 р. зменшився на 279 осіб або на 4,8% порівняно з 2005 р. Це сталося внаслідок збільшення числа народжених на 84 особи або на 1,0% при зменшені числа померлих на 195 осіб або на 1,4%. Міграційний приріст населення міста у 2006 р. склав 4110 осіб. У результаті природного скорочення і міграційного приросту з початку року кількість населення міста зменшилась на 1,5 тис. осіб.
	У 2007 році внаслідок природного скорочення кількість жителів міста зменшилась на 4939 осіб. Обсяг природного скорочення у 2007 році зменшився на 636 осіб або на 11,4% порівняно з 2006 роком. Це сталося внаслідок збільшення числа народжених на 568 осіб або на 6,7% при зменшенні числа померлих на 68 осіб або на 0,5%. Міграційний приріст населення міста у 2007 році склав  10032 особи. У результаті природного скорочення і міграційного приросту з початку року кількість наявного населення міста збільшилась на 5,1 тис. осіб і склала на 01.01.2008 року – 1005,7 тис. осіб. 
	Аналіз демографічної ситуації показує, що збільшення кількості наявного населення міста відбувається за рахунок міграційного приросту. 
	За прогнозними даними на 2008-2009 роки чисельність незайнятих громадян, які звернуться  до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні протягом 2008 року буде складати 8540 осіб, 2009 року 8250 осіб. Позитивна динаміка розвитку економіки та демографічної ситуації міста вплине на поступове зниження кількості безробітних, зареєстрованих в центрі зайнятості.
	Ринок праці у порівнянні з 2007 роком суттєво не зміниться. Диспропорції щодо попиту на робочу силу і її пропозицію характерні для переважної більшості професій. При такому становищі на ринку праці серйозна увага приділяється навчанню та перенавчанню працездатного населення на робітничі професії. Спеціалістами центру, популяризуються ці професії серед молоді, на яку в першу чергу, необхідно розраховувати при підйомі промисловості. Найбільш актуальною, при цьому, є проблема незбалансованості за кваліфікаційним рівнем. Кількісний дисбаланс поглиблюється низькими якісними характеристиками значної кількості вільних робочих місць – низьким рівнем заробітної плати, несвоєчасною її виплатою або ж виплатою у вигляді натуроплати, транспортною недоступністю, відсутністю житла тощо. При цьому, низький рівень заробітної плати пропонується як висококваліфікованим представникам робітничих професій (швачкам, трактористам, механізаторам та інші), так і фахівцям у галузі медицини, освіти, програмного забезпечення, економіки, юриспруденції тощо.
	Найбільшим попитом на ринку праці користуються професії, пов’язані з наявністю високого рівня освіти та кваліфікації: програмісти, юристи та бухгалтери високої кваліфікації, менеджери різних рівнів, банківські працівники, дизайнери з відповідним досвідом роботи. Не вистачає медичних працівників, вчителів, продавців як продовольчих, так і непродовольчих товарів. Багато заявок сьогодні надходить від роботодавців на електрогазозварників, слюсарів, токарів, столярів, водіїв, трактористів, висококваліфікованих робітників на будівництві та у суднобудуванні. Однак, часто задовольнити потребу роботодавців у працівниках зазначених професій проблематично. Тому реалізація заходів, передбачених Програмою зайнятості населення м. Одеси на 2008-2009 роки, повинна позитивно вплинути на стан ринку праці та сприяти вирішенню вищевказаних проблем.                

4.3. Основні показники розвитку малого підприємства в м. Одесі
 
(у фактичних цінах)
Показники
2005 рік 
звітні дані
2006 рік 
звітні дані
2007 рік
очікувані 
дані
Прогнозні дані




2008 рік
2009 рік
1. Темп зростання (зниження) обсягу промислової продукції (робіт, послуг), у відсотках до попереднього року
86,7
74,7
104,4*
105,8
106,2
2. Темп зростання, (зниження) валової продукції сільського господарства, у відсотках до попереднього року
X
X
X
X
X
3. Обсяг інвестицій в основний капітал у фактичних цінах на одну особу, грн.
3187,3
3847,1
3989,9
4228,9
4514,5
4. Приріст, зниження (-) інвестицій в основний капітал (у порівняних цінах), у відсотках до попереднього року
75,4
105,4
105,5
106,0
107,0
5. Кількість малих підприємств, од. 
10098
10979
11000
11100
11150
6. Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб
62353
62123
61874
61626
61380
7. Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, осіб
58957
57737
56524
55337
54175
8.Середньооблікова  чисельність штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), осіб
262807
273135
285000
286000
291000
9. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців),  грн.
860,58
1072,1
1400,0
1600,0
1900,0
10. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн
401,38
499,83
591,3
699,5
827,5
Примітка:
   * Дані Головного управління статистики в Одеській області за 2007 рік 
4.4. Основні показники ринку праці

Показники
2005 
рік 
звітні
 дані
2006 
рік 
звітні 
дані
2007 
рік
очікувані дані
Прогнозні дані




2008 
рік
2009 
рік
1. Середньорічна чисельність населення у віці 15-70 років, осіб
     - усього
795049
793902
794100
794400
794600
      у тому числі працездатного віку
628984
626748
626000
627000
627300
2. Зайняте населення віком 15-70 років (в середньому за рік),  осіб
    - усього
444432
447760
456998
466284
475620
     у тому числі працездатного віку
395001
400492
408152
416091
424647
3. Рівень зайнятості, у відсотках до населення :     
     віком 15-70 років
55,9
56,4
57,6
58,7
59,9
     працездатного віку
62,8
63,9
65,2
66,4
67,7
4. Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості  (на кінець року), осіб 
1903
1643
1597*
1500
1310
5. Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року), у відсотках до населення працездатного віку
0,3
0,3
0,3*
0,2
0,2
6. Розширення сфери застосування  праці шляхом створення робочих місць, тис. осіб
32685
23522
35653
36630
37048
* Дані Головного управління статистики в Одеській області за 2007 рік 

4.5. Баланс руху робочої сили через державну службу зайнятості
                                                                                                                                           (осіб)
Найменування показника
2005 
рік звітні дані
2006 
рік звітні дані
2007
рік звітні
дані 
Прогнозні дані




2008 рік
2009 рік
1. Пропозиція робочої сили - усього
11104
10965
10579
10250
9900
2. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на початок року
1927
1982
1748
1710
1650
3. Чисельність незайнятих громадян, які звернулися до державної служби  зайнятості за сприянням у працевлаштуванні протягом року – усього:
9177
8983
8831
8540
8250
у тому числі:





- особи, звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
1490
993
641
700
670
- особи, звільнені з причин плинності кадрів
1978
2024
2001
1760
1740
- випускники вищих навчальних закладів
98
65
54
60
60
- випускники професійно-технічних навчальних закладів
7
9
8
10
10
- випускники середніх загальноосвітніх шкіл
60
57
30
40
40
- особи, які звільнились із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби
14
6
3
5
5
- особи, звільнені на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін
1930
1696
1198
1230
1250
- інші категорії незайнятого населення 
3600
4133
4896
3735
4475
4. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості протягом року
6524
7085
7282
7500
7500
5. Чисельність незайнятих громадян, знятих з обліку для самостійного працевлаштування та з інших причин протягом року
2598
2132
1596
1100
970
6. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року
1982
1748
1701
1650
1430

4.6. Заходи щодо розширення сфери застосування праці громадян міста шляхом додаткового  створення робочих місць через розвиток галузей народного господарства
(осіб)
м. Одеса
Заходи щодо розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць

2008 рік
2009 рік
1
2
3
Усього
36630
37048
За видами економічної діяльності:


1. Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 
0
0
2. Рибальство, рибництво
0
0
3. Добувна промисловість
0
0
4. Переробна промисловість
3000
3100
5. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. 
100
100
6. Будівництво
800
900
7. Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
26780
26998
8. Діяльність готелів та ресторанів
1000
1000
9. Діяльність транспорту та зв’язку
1500
1500
10. Фінансова діяльність
300
300
11. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 
1200
1200
12. Державне управління
50
50
13. Освіта
200
200
14. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
200
200
15. Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту
1500
1500
16. Діяльність домашніх господарств
0
0
17. Екстериторіальна діяльність
0
0

4.7. Показники надання соціальних послуг державною службою зайнятості 
на 2008-2009 роки по даним Одеського міського центру зайнятості 
                                                                                                                                          (осіб)
Найменування показника
2005рік звітні
 дані
2006 рік звітні
 дані
2007рік звітні 
дані  
Прогнозні дані




2008 
рік
2009 
рік
1.Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості – усього
 (р.1.1 + р.1.2 + р.1.3)
6524
7085
7282
7500
7500
у тому числі:
      1.1) на вільних та новостворених робочих місцях - усього 
6214
6877
7070
7302
7302
                  з них:





- на заброньованих робочих місцях
58
51
48
75
75
- на сезонних роботах
0
0
0
0
0
      1.2) шляхом надання дотацій роботодавцям
84
73
85
78
78
      1.3) шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності
226
135
127
120
120

2. Чисельність незайнятих громадян, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за сприяння служби зайнятості
1327
1366
1494
1495
1530

3. Чисельність громадян, яким надано профорієнтаційні послуги державною службою зайнятості
8659
9200
9285
9100
8900
4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах державною службою зайнятості
1035
1154
1168
1070
900
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5. Строки та етапи виконання програми

Виконання програми передбачено здійснити протягом 2008-2009 років.

6. Перелік заходів і завдань програми

№ 
п/п

Найменування заходу



Виконавці 
(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації та інші)

Термін
виконання
Збереження і створення робочих місць, сприяння  розвитку підприємництва
та самостійній зайнятості населення, розв’язання інших проблем зайнятості
населення



1.1.
З метою забезпечення зростання обсягів та підвищення рівня зайнятості населення сприяти створенню робочих місць з належними умовами і гідною оплатою праці. У розрізі виконання Програми розвитку малого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки  сприяти розширенню напрямів застосування праці у сфері малого підприємництва. Забезпечувати проведення моніторингу виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки з позицій впливу на ринок праці.
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців (за згодою), райадміністрації Одеської міської ради.
2008-2009 роки
1.2.
Сприяти самозайнятості населення за рахунок нових суб’єктів підприємництва – фізичних осіб шляхом надання інформаційної та методичної допомоги з цих питань, а також надання одноразової виплати допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 240 особам. 
Одеський міський центр зайнятості 
2008-2009 роки  
	

Розвиток інноваційної інфраструктури міста та впровадження новітніх енерго- та ресурсозберігаючих розробок з метою створення нових робочих місць на підприємствах, установах, організаціях міста.  
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, Одеське регіональне відділення Інноваційної палати України (за згодою).
2008-2009 роки  
1.3.1
Організувати збір інформації та підготувати матеріали для видання довідника в електронному вигляді науково-дослідних інститутів, лабораторій, конструкторських бюро та громадських організацій інноваційного спрямування м. Одеси з відображенням напрямків їх спеціалізації і завершених розробок для організації їх виробництва
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, Одеське регіональне відділення Інноваційної палати України (за згодою).
І квартал 2009 року
1.3.2
Організувати збір інформації та провести інвентаризацію недержавних малих наукових, науково-виробничих і виробничих інноваційних підприємств м. Одеси, підготувати матеріали для видання довідника в електронному вигляді цих організацій і інноваційної продукції, що ними випускається або планується до випуску.  
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, Одеське регіональне відділення Інноваційної палати України (за згодою).
ІІ квартал 2009 року
1.3.3
Організувати збір інформації із закінчених інноваційних розробок і винаходів м. Одеси, підготувати матеріали для видання довідника в електронному вигляді «Пропонується до виробництва» і розміщення матеріалів в Інтернеті. 
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, Одеське регіональне відділення Інноваційної палати України (за згодою).
ІІІ квартал 2009 року
1.3.4
Провести моніторинг та інноваційний аудит промислових підприємств на предмет виявлення патентоспроможності продукції, яка випускається, а також можливості впровадження і організації виробництва енергозберігаючих, новітніх, інноваційних технологій і розробок та надання рекомендацій в електронному вигляді.       
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, Одеське регіональне відділення Інноваційної палати України (за згодою).
ІV квартал 2009 року
1.4
Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою формування у роботодавців соціально-відповідального бізнесу для покращення умов праці.
Одеський міський центр зайнятості, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців (за згодою), райадміністрації Одеської міської ради.
2008-2009 роки
1.5
Проводити семінари з роботодавцями з метою заохочення роботодавців у створенні нових робочих місць (шляхом надання дотацій роботодавцям) та підвищення якості заявлених вакансій для їх оперативного укомплектування.
Одеський міський центр зайнятості, Одеська міська організація роботодавців (за згодою), райадміністрації Одеської міської ради.
2008-2009 роки 
1.6
Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед безробітних громадян з метою формування позитивного іміджу робітничих професій, в т.ч. двірників, слюсарів-сантехніків тощо. 
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, Одеський міський центр занятості, Одеська міська організація роботодавців (за згодою), райадміністрації Одеської міської ради
2008-2009 роки 
1.7
Систематично проводити профорієнтаційну роботу (за участю представників комуналь-них підприємств «Житлово-комунальний сервіс» міста та центру зайнятості), ярмарки вакансій, надавати індивідуальні професійні консультації, що мають стимулювати активність у виборі робітничих професій і сприятимуть зайнятості громадян.  
Одеський міський центр занятості, управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців (за згодою)
2008-2009 роки 
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального
захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці


2.1
Щороку бронювати на підприємствах, установах і організаціях не менше 126 робочих місць для працевлашту-вавня осіб, які відносяться до соціально незахищених категорій громадян та потребують додаткових соціальних гарантій. З метою підвищення ефективності використання заброньованих робочих місць забезпечити їх бронювання у відповідності до категорій громадян, які перебувають на обліку в службі зайнятості. 
Одеський міський центр зайнятості, райадміністрації Одеської міської ради.
ІV квартал 2008 -2009 років
2.2
Сприяти зайнятості осіб, звільнених з військової служби, в рамках виконання Державної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2011 року. 
Одеський міський центр зайнятості, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради
2008-2009 роки
2.3
Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Проводити тематичні семінари для цільових груп (жінки з дітьми, молодь, що не мала першого робочого місця, особи передпенсійного  віку) населення, в т.ч. з залученням представників зацікавлених роботодавців; надавати індивідуальні професійні та психологічні консультації, що мають стимулювати активність у пошуках роботи з боку соціально вразливих верств населення. 

Одеський міський центр зайнятості,  Одеська міська організація роботодавців (за згодою),  райадміністрації Одеської міської ради.

2008-2009 роки 
а) Сприяння зайнятості жінок





2.4
Сприяти залученню незайнятих жінок до підприємницької діяльності, самозайнятості, малого бізнесу шляхом залучення до семінарів з підприємницької діяльності, надавати практичну та методичну допомогу із зазначених питань.




Одеський міський центр зайнятості.




2008-2009 роки


2.5
З метою забезпечення соціального захисту жінок, які мають дітей до 6 років, одиноких матерів з дітьми до 14 років або дітьми – інвалідами забронювати 44 робочих місця. 

Одеський міський центр зайнятості, райадміністрації Одеської міської ради.

ІV квартал 2008 року 
2.6
Забезпечувати ефективну роботу тендерного центру шляхом проведення семінарів, «Уроків реального життя», «Круглих столів з соціальними партнерами», тощо. 
Одеський міський центр зайнятості, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, райадміністрації Одеської міської ради.

2008-2009 роки

б)Сприяння зайнятості молоді



2.7
Проведення міського етапу регіонального туру Всеукраїнського конкурсу «Бізнес-планів у сфері молодіжного підприємництва». 
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, Одеська обласна Асоціація управлінців сфери підприємництва «Українська ініціатива» (за згодою)
Березень
 2008-2009 років

2.8
Проведення міського етапу регіонального туру Всеукраїнського конкурсу «Молодий підприємець року».
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради,  Одеська обласна Асоціація управлінців сфери підприємництва «Українська ініціатива» (за згодою)
Травень
 2008-2009 років




2.9
Забезпечення проведення на базі молодіжного центру праці семінарів-тренінгів, інформаційних кампаній, конференцій, спрямованих на супровід на міському ринку праці безробітної молоді, представників соціально-вразливих категорій сімей. 



Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості.

травень,
вересень,
жовтень
 2008-2009 років







2.10
Забронювати для молоді, яка потребує соціального захисту і не здатна на рівних конкурувати на ринку праці 44 робочих місця у т.ч. для молоді, яка закінчила ЗОШ, ПТЗ та ВНЗ – 32 робочих місця, для молоді, яка залишилась без піклування батьків – 4 робочих місця, для молоді, якій  виповнилось 15 років – 4 робочих місця, для молоді, яка звільнилась із строкової служби – 4 робочих місця. 






Одеський міський центр зайнятості, райадміністрації Одеської міської ради






ІV квартал 2008 року 








2.11
Організувати роботу щодо професійної орієнтації молоді як однієї з найбільш вразливих категорій населення з метою формування професійних намірів учнів та побудови професійної кар’єри, проводити з учнями ЗОШ групові профінформаційні консультації, профорієнтаційні семінари, професіографічні екскурсії, уроки. Організувати для учнів загальноосвітніх шкіл «Дні профорієнтації», «Дні відкритих дверей центру зайнятості», «Презентації роботодавців», проведення інших інформаційних заходів. 







Управління освіти та науки Одеської міської ради, управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості, Одеська міська організація роботодавців (за згодою),  райадміністрації Одеської міської ради







2008-2009 роки


2.12

Проведення ярмарок вакансій щодо забезпечення молоді робочими місцями.  

Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради
Березень,
червень, 
вересень
 2008-2009 років

2.13
Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед молоді з метою формування позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, проводити систематичну профорієнтаційну роботу за участю представників навчальних закладів та роботодавців, ярмарки вакансій, аукціони випускників; проводити психологічне тестування учнів 9-х класів з метою допомоги у виборі майбутньої професії. 

Одеський міський центр зайнятості, управління освіти та науки Одеської міської ради, Одеська міська організація роботодавців (за згодою), райадміністрації Одеської міської ради


2008-2009 роки




2.14
Підвищувати конкурентоспроможність безробітної молоді шляхом організації професійного навчання за професіями, актуальними на ринку праці, в т.ч. такими, що дають можливість започаткувати власну справу. 

Одеський міський центр зайнятості, Одеська міська організація роботодавців (за згодою), райадміністрації Одеської міської ради


2008-2009 роки





2.15
Забезпечити профорієнтаційну та психологічну підтримку учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, вихованців шкіл-інтернатів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також неповнолітніх, які не працюють та не навчаються та перебувають на обліку служби у справах дітей та в кримінальної міліції у справах дітей. 


Управління освіти та науки Одеської міської ради, управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, райадміністрації Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості, ОМУ УМВС України в Одеській області





2008-2009 роки






2.16
Створення умов у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах для допрофесійної підготовки учнів за новими спеціальностями відповідно до потреб ринку праці за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  та проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  Приморського району м. Одеси. 






Управління освіти та науки Одеської міської ради 






2008-2009 роки

в)Сприяння зайнятості осіб, які звільнились з установ, що виконують покарання





2.17
Забезпечити виконання спільного Наказу Держдепартаменту України з питань виконання покарань і МВС України від 12.12.2003 р. № 250/1562/342 «Про порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в трудовому та побутовому працевлаштуванні, соціальній адаптації»
Напрацювання та використання можливостей системи адресного соціального супроводу на міському ринку праці молодих осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. 

Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, райадміністрації Одеської міської ради Одеський міський центр зайнятості, ОМУ УМВС України в Одеській області

2008-2009 роки









2.18
Забезпечити надання послуг щодо сприяння у працевлаш-туванні особам, які звільнились з установ, що виконують покарання, та звернулись до центру зайнятості. Забезпечити охоплення зазначеної категорії громадян профорієнтаційними послугами. Забезпечити прове-дення серед засуджених, у яких закінчується термін покарання, інформаційно-роз’яснювальної, роботи щодо послуг, які надає служба зайнятості, спрямованих на особисту активізацію зусиль у вирішенні проблем зайнятості. 









Одеський міський центр зайнятості









2008-2009 роки

2.19
Забронювати 6 робочих місць для працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Одеський міський центр зайнятості, райадміністрації Одеської міської ради

ІV квартал 2008 року 
г)Сприяння зайнятості інвалідів





2.20
З метою обрання певного виду діяльності, професій та місця роботи, надавати послуги пов’язані із консультуванням та працевлаштуванням інвалідів, у т. ч. навчання, перенавчання, використання дотаційних робочих місць. 
Одеський міський центр зайнятості, управління соціального захисту населення та праці,   райадміністрації Одеської міської ради, Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою)




2008-2009 роки



2.21
Забезпечити виконання Наказу № 201 від 03.05.2007 року «Про порядок взаємодії органів праці  та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів» 
Одеський міський центр зайнятості, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою), райадміністрації Одеської міської ради



2008-2009 роки



2.22
Забезпечити охоплення профорієнтаційними послугами інвалідів, які звернулися до центру зайнятості, з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці. 



Одеський міський центр зайнятості 


2008-2009 роки



2.23
Систематично організовувати міні-ярмарки вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Провести розширений ярмарок вакансій для сприяння у працевлаштуванні інвалідів. 

Одеський міський центр зайнятості, Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою)



2008-2009 роки



2.24
Створити та постійно оновлювати банк даних вакансій для осіб з обмеженими можливостями працездатності. Сприяти зайнятості інвалідів, зокрема випускників центрів реабілітації інвалідів, шляхом працевлаштування. 
Одеський міський центр зайнятості, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради,  райадміністрації Одеської міської ради, Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою)



2008-2009 роки




2.25
Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю. Сприяти працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями на вакантних посадах та вільних робочих місцях. 
Одеський міський центр зайнятості, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради,  Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою), Одеська міська організація роботодавців (за згодою),  райадміністрації Одеської міської ради




2008-2009 роки


2.26
Проводити «Круглі столи» з метою підвищення конкуренто-спроможності на ринку праці осіб з обмеженою праце-здатністю.
Одеський міський центр зайнятості, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райадміністрації Одеської міської ради


2008-2009 роки
3. Професійно-освітня підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили





3.1
Провести моніторинг професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та перспективної потреби підприємств у кваліфікованих кадрах, у тому числі через аналіз вакансій, наданих роботодавцями до державної служби зайнятості. 
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості, райадміністрації Одеської міської ради



Кожного півріччя



3.2
Проводити семінарські заняття із працівниками навчально-курсових комбінатів і кадрових служб підприємств з питань організації підготовки кадрів на виробництві та навчально-виробничого процесу. 
Райадміністрації Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці, управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності
 

2008-2009 роки




3.3
Вивчити питання потреби підприємств, установ і організацій в одержані ліцензії на здійснення професійного навчання кадрів безпосередньо на виробництві та надати їм необхідну консультативну та методичну допомогу в отриманні такої ліцензії. 

Райадміністрації Одеської міської ради, управління соціального захисту населення та праці, управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності



2008-2009 роки




3.4
Вибірково вивчити стан відповідності найманої робочої сили займаній посаді у професійно-кваліфікаційному розрізі на підприємствах, в установах і організаціях та надати рекомендації щодо організації професійної підготовки працівників. 

Райадміністрації Одеської міської ради,
управління соціального захисту населення та праці, управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності



ІІІ квартал 2008-2009 років



3.5
Відповідно до попиту на ринку праці забезпечити формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників з урахуванням пропозицій місцевих органів влади. 

Райадміністрації Одеської міської ради,
управління соціального захисту населення та праці, управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності


І півріччя 2008-2009 років





3.6
Провести моніторинг працевлаштування випускників державних навчальних закладів, потреба в яких була заявлена підприємствами, установами, організаціями. Вивчити питання їх закріплення на підприємствах-замовниках та надати відповідні рекомендації щодо удосконалення цього процесу. 


Райадміністрації Одеської міської ради,
управління соціального захисту населення та праці, управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності




ІV квартал 2008-2009 років
4. Регулювання зовнішньої трудові  міграції, прикордонне співробітництво



	4.1

Здійснювати інформаційно-роз’ яснювальну роботу щодо відповідальності роботодавців за використання праці іноземців та осіб без громадянства. 


Одеський міський центр зайнятості


2008-2009 роки
5. Регулювання соціально-трудових відносин, використання робочої сили




5.1
Сприяти додержанню законодавства при прийомі на роботу найманих працівників суб’єктами підприємницької діяльності, шляхом реєстрації трудових договорів, надавати консультації з питань чинного законодавства. 



Одеський міський центр зайнятості



2008-2009 роки

5.2
Проводити моніторинг укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, що використовують найману працю. Сприяти включенню до колективних договорів взаємних зобов’язань сторін щодо забезпечення продуктивної зайнятості робітників. 
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Федерація профспілок області та Одеська міська організація роботодавців (за згодою), райадміністрації Одеської міської ради

2008-2009 роки



5.3
Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців для додержання законодавчих актів при реєстрації та звільненню найманих осіб, для покращення умов праці. 
Одеський міський центр зайнятості, управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради Федерація профспілок області та Одеська міська організація роботодавців (за згодою), райадміністрації Одеської міської ради 



2008-2009 роки

5.4
Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з особами, що підлягають вивільненню. 

Одеський міський центр зайнятості

2008-2009 роки



5.5
Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства про працю, оплату праці та сприяння погашення заборгованості із заробітної плати.  
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради,  райадміністрації Одеської міської ради


2008-2009 роки
6. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним





6.1
Працевлаштувати 15000 незайнятих громадян, у т.ч. 240 осіб шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 156 осіб – за умови надання дотації роботодавцям.



Одеський міський центр зайнятості 



2008-2009 роки




6.2
З метою підвищення конкурентоспроможності направити на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 3025 осіб безробітних. Забезпечити рівень працевлаштування безробітних після профнавчання не менше 85%.  




Одеський міський центр зайнятості 




2008-2009 роки



6.3
Залучити до участі у громадських роботах 1970 осіб з метою тимчасовою зайнятості безробітних та отримання  додаткового заробітку, підвищення мотивації до праці.


Одеський міський центр зайнятості 


2008-2009 роки


6.3.1
Щомісяця залучати до участі у оплачуваних громадських робо-тах 9 безробітних осіб з метою тимчасової зайнятості та отри-мання додаткового заробітку.
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості


2009 рік







6.4
З метою соціально-психологічної адаптації до сучасного ринку праці надавати індивідуальні та групові профорієнтаційні послуги особам, які тривалий час перебувають у стані безробіття, охопити профорієнтаційними послугами не менше 90% незайнятого населення, зареєстрованого у центрі зайнятості. Підвищити ефективність профорієнтаційних заходів. 







Одеський міський центр зайнятості 







2008-2009 роки






6.5
З метою стимулювання мотивації безробітних до праці, забезпечення якісного підбору робочої сили на замовлення роботодавців, визначити пріоритетом у профорієнтаційній роботі надання індивідуальних профорієнтаційних послуг клієнтам служби зайнятості, у т.ч. довготривалим безробітним, членам родинного безробіття, шкільної молоді та особам, що підпадають під 5% квоту. 






Одеський міський центр зайнятості 






2008-2009 роки

6.6
З метою задоволення потреб міського ринку праці проводити постійно діючі міні-ярмарки вакансій.

Одеський міський центр зайнятості 

2008-2009 роки


6.7
Систематично висвітлювати в ЗМІ інформацію про послуги Одеського міського центру зайнятості та заплановані заходи міського центру зайнятості.

Одеський міський центр зайнятості, управління інформації Одеської міської ради

2008-2009 роки




6.8
На основі аналізу потреб ринку праці розширювати перелік професій  та напрямків професійного навчання безробітних на робочих місцях підприємств, організацій та установ за індивідуальними планами (у т.ч. стажування, курсів цільового призначення). 




Одеський міський центр зайнятості 




2008-2009 роки




6.9
Забезпечити організацію професійного навчання безробітних з метою укомплектування вільних робочих місць за напрямками: навчання під конкретні заявки роботодавців; підготовку, перепідготовку за рідкісними професіями за індивідуальними навчальними планами під конкретне замовлення роботодавців як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві; підвищення кваліфікаційного розряду безробітних, які мають робітничу професію; підвищення кваліфікації безробітних для організації підприємницької діяльності.




Одеський міський центр зайнятості, райадміністрації Одеської міської ради




2008-2009 роки

7. Ресурсне забезпечення програми 

	Для виконання Програми в місті буде утворено та запроваджено систему організаційного, фінансового, інформаційного, ресурсного забезпечення, яка функціонуватиме в межах інфраструктури ринку праці.
	Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених в бюджеті міста Одеси, на зазначені цілі, на відповідний рік. 
	Обсяг витрат на реалізацію програми з бюджету міста складає 866,0 тис. грн., у тому числі: на 2008 рік – 308,0 тис.грн., на 2009 рік – 558,0 тис.грн.
	
  	1) Заходи програми, які здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси:


№ п/п

Найменування заходів

Головний розпорядник бюджетних коштів
Обсяг фінансування (тис. грн.)



2008
2009

1
Збереження і створення робочих місць, сприяння  розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення, розв’язання інших проблем зайнятості населення



1.3
Розвиток інноваційної інфраструктури місця  та впровадження новітніх енерго- та ресурсозберігаючих розробок з метою створення нових робочих місць на підприємствах, установах, організаціях міста Одеси, в т. ч.:

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради 



-



200,0





1.3.1
Організувати збір інформації та підготувати матеріали для видання довідника в електронному вигляді науково-дослідних інститутів, лабо-раторій, конструкторських бюро та громадських організацій інновацій-ного спрямування м Одеси з відображенням напрямків їх спеціалізації і завершених розробок для організації їх виробництва



Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради



- 



30,0

1.3.2
Організувати збір інформації та провести інвентаризацію недержавних малих наукових, науково-виробничих і виробничих інноваційних підприємств м. Одеси, підготувати матеріали для видання довідника в електронному вигляді цих організацій і інноваційної продукції, що ними випускається або планується до випуску.  
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради

-

60,0



1.3.3
Організувати збір інформації із закінчених інноваційних розробок і винаходів м. Одеси, підготувати матеріали для видання довідника в електронному вигляді «Пропонується до виробництва» і розміщення матеріалів в Інтернеті.

Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради



-



55,0



1.3.4
Провести моніторинг та інноваційний аудит промислових підприємств на предмет виявлення патентоспроможності продукції, яка випускається, а також можливості впровадження і організації виробництва енергозберігаючих, новітніх, інноваційних технологій і розробок та надання рекомендацій в електронному вигляді.       


Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради


-


55,0
Всього по розділу 1
-
200,0

2.
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці


2.7.
Проведення міського етапу регіонального туру Всеукраїнського конкурсу «Бізнес-планів у сфері молодіжного підприємництва»

Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради


15,0


15,0


2.8.
Проведення міського етапу регіона-льного туру Всеукраїнського конкурсу «Молодий підприємець року»

Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради

10,0

10,0




2.9.
Забезпечення проведення на базі молодіжного центру праці семіна-рів-тренінгів, інформаційних кампа-ній, конференцій, спрямованих на супровід на міському ринку праці безробітної молоді, представників соціально-вразливих категорій сімей 



Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради



15,0



15,0

2.12.
Проведення ярмарок вакансій щодо забезпечення молоді робочими місцями  
Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради

18,0

18,0


2.16.
Створення умов у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах для допрофесійної підготовки учнів за новими спеціальностями відповідно до потреб ринку праці за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.


Управління освіти та науки Одеської міської ради


50,0


50,0
Всього по розділу 2
108,0
108,0
6.
Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним


6.3.1
Щомісяця залучати до участі у оплачуваних громадських роботах 9 безробітних осіб з метою тимчасової зайнятості та отримання додаткового заробітку.

Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради


-


50,0
Разом


108,0
358,0

	2) Заходи програми, які здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси:


№
п/п

Найменування заходів

Головний розпорядник бюджетних коштів
Обсяг фінансування 
(тис. грн.)



2008
2009
1
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці 




2.16.
Створення умов у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах для допрофесійної підготовки учнів за новими спеціальностями відповідно до потреб ринку праці за рахунок проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень міжшкільних навчально-виробничих комбінатів  Приморського району м. Одеси. 




Управління освіти та науки Одеської міської ради




200,0




200,0
Разом


200,0
200,0

		
8. Організація управління та контролю за ходом виконанням програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Одеська міська рада. Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради та Одеський міський центр зайнятості.

9. Очікувані кінцеві результати виконання програми

Завдяки реалізації заходів Програми зайнятості на 2008-2009 роки підвищиться ефективність надання соціальних послуг громадянам, поліпшиться система відтворення робочої сили у поєднанні з професійною орієнтацією та покращиться рівень забезпечення соціального захисту громадян та якість їх життя.
На кінець 2009 року за сприянням державної служби зайнятості буде працевлаштоване 15000 осіб як на вільні, так і на новостворені робочі місця. Розвиток інноваційної структури міста та впровадження новітніх енерго- та ресурсозберігаючих розробок дозволить залучити інвесторів, наростити обсяги випуску продукції, надасть можливість створити нові виробництва та  додаткові робочі місця. 156 роботодавців отримують дотацію на працевлаштування безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття. Виконуючи завдання Програми буде створено 240 нових робочих місць шляхом виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності. 
Пріоритетним напрямком залишається орієнтація молоді на робітничі професії. 18000 незайнятих громадян отримує профорієнтаційні послуги, в т.ч. молодь, приймаючи участь в семінарах, в професійному тестуванні, тощо. Створення умов у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах для допрофесійної підготовки учнів відповідно до потреб ринку праці, зміцнення матеріально-технічної бази міжшкільних навчально-виробничих комбінатів надасть можливість зорієнтуватися в сучасному ринку праці понад 5000 учнів за новими спеціальностями. Проведення на базі молодіжного центру праці семінарів-тренінгів, інформаційних кампаній, конференцій, спрямованих на супровід на міському ринку праці безробітної молоді надасть можливість працевлаштувати 1000 осіб. 
3025 осіб з числа безробітних пройде професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації фахівців різних професій (спеціальностей) за навчальними програмами, узгодженими відповідно до потреб роботодавців.
У 1970 громадян, які будуть перебувати на обліку в центрі зайнятості в пошуку підходящої роботи, буде можливість отримати додатковий заробіток, приймаючи участь в громадських роботах.
За сприянням служби зайнятості на заброньовані робочі місця буде працевлаштовано  150 осіб, які потребують додаткового соціального захисту й не здатні на рівні конкурувати на ринку праці.



Секретар ради 	                                                                       О.А. Прокопенко















