
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
29.05.2020р.   смт.Ємільчине №55 
 
 
Про підсумки виконання Програми 
зайнятості населення на території 
Ємільчинської селищної ради на 2019 рік 

 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника селищного голови Онищук О.В. 
про підсумки виконання Програми зайнятості населення на території Ємільчинської 
селищної ради на 2019 рік, на виконання вимог Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закону України «Про зайнятість 
населення”»,  керуючись пп.1 п. «б» ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію про підсумки виконання Програми зайнятості населення на території 
Ємільчинської селищної ради на 2019 рік, затвердженої рішенням  сесії  № 801 від 30 січня 
2019р.,  взяти до відома (додається).   
 
2. Виконавчим органам селищної ради, посадови особам забезпечити виконання рішення 22 
сесії селищної ради №1593 від 31 березня 2020 року «Про затвердження програми зайнятості 
населення на території Ємільчинської селищної ради на 2020 рік». 
 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови 
Онищук  О. В. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
  

  

 

 
 
 



 Додаток  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
29.05. 2020р. №55 

 
 
Інформація про виконання програми зайнятості на територїі Ємільчинської селищної 

ради на 2019 рік 
 
Метою реалізації програми зайнятості населення на території громади є забезпечення 
збереження ефективно функціонуючих робочих місць, підвищення ефективності 
використання робочої сили та скорочення обсягів “прихованого безробіття”, розвиток 
гнучких форм зайнятості на допоміжних роботах та сфері послуг; сприяння своєчасного 
працевлаштування працездатного населення, запобігання масовому безробіттю шляхом 
здійснення активної політики на ринку праці, надання соціальної і матеріальної підтримки 
громадян, що потребують соціального захисту, забезпечення тимчасової зайнятості 
населення шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, 
сприяння створенню нових робочих місць на підприємствах та організаціях громади; 
підтримка суб’єктів господарювання, що створюють нові робочі місця, особливо в сільській 
місцевості. 
За 2019 рік програмою зайнятості передбачалося працевлаштувати на новостворені та вільні 
робочі місця 250 громадян – мешканців громади. Фактично за 2019 рік працевлаштовано 371 
особа, з них 269 громадян мали статус безробітного. 
Перелік роботодавців, які працевлаштували найбільшу кількість безробітних громадян – 
мешканців громади: 
 
Назва Кількість, осіб 

ПСП "ВОСТОК-ЗАПАД"  56 

ПРАТ "ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"  34 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  27 

ТОВ "БАНКОВСЬКИЙ"  22 

КНП "ЄЦРЛ" ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  19 

КРАВЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ  11 

БЕЛОШИЦЬКИЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ  9 

КНЦ"ЦПМСД ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"  8 

СТОВ "ПОЛІСЬКИЙ КРАЙ"  8 

ГЛОД НЕЛЯ ЯКІВНА  5 

СТОВ "СВІТАНОК"  5 

 
Станом на грудень 2018 року працюючого населення в громаді нараховується – 3136 осіб; на 
серпень  2019 року - 3230 осіб (+94 більше); станом на січень 2020 року – 3114 осіб ( в 
порівнянні з 2018 роком на 22 особи менше). Ці статистичні коливання пов’язані за рахунок 
сезонних агроробіт, які в основному відбуваються в серпні-вересні щороку.  
Одним із напрямів співпраці державної служби зайнятості з підприємствами, установами та 
організаціями, передусім соціальної сфери, є організація тимчасової зайнятості (тимчасові та 
громадські роботи). 
 
Відповідно до програми, у 2019 році передбачалося залучити до участі в громадських 
роботах 50 безробітних громадян. Фактично прийняли участь в громадських роботах 17 
громадян – за двома договорами на умовах пропорційного співфінансування, за рахунок 



коштів селищного бюджету та коштів Фонду страхування на випадок безробіття. 
Використано коштів на оплату праці громадян, що працювали за даними договорами 69,8 тис 
грн (сукупно). Видами громадських робіт для безробітних за умовами цих договорів були 
благоустрій території, прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ тощо. Роботи 
виконувалися в Середівському, Сербівському, Підлубівському, Березниківському, 
Мокляківському, Андрієвицькому, Осівському, Малоглумчанському, Великоглумчанському, 
Тайківському, Симонівському старостинських округах. 
 
На професійне навчання направлено 56 безробітних громадян – мешканців громади, всі вони 
після закінчення навчання працевлаштовані. 
За 2019 рік до центру зайнятості звернулись 61 учасник АТО. З них 8 були працевлаштовані. 
Двоє пройшли підвищення кваліфікації, за професією машиніст(кочегар) котельні. На 
тимчасових та громадських роботах працювало 3 колишніх військовослужбовців. На 
01.01.2020  мають статус безробітного 10 учасників АТО. 
Особи з обмеженою працездатністю є однією із незахищених верств населення, які 
звертаються в пошуках роботи, їх реальні можливості та побажання щодо працевлаштування 
вивчаються з моменту їх звернень до служби зайнятості з врахуванням рекомендацій МСЕК.  
У 2019 році на обліку    перебували 18 осіб  з інвалідністю, всі вони набули статус 
безробітного. З них: 7 жінок, 14 проживають в сільській місцевості. 
6 осіб з інвалідністю  були працевлаштовані. 
 

 

Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 

 




