ПРОГРАМА
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ
ВКЛЮЧНО

Метою Програми є:
 забезпечення рівних можливостей громадянам у реалізації їх права на
працю;
 пріоритетність забезпечення повної та продуктивної вільно обраної
зайнятості;
 сприяння підвищенню професійного рівня працездатного населення
відповідно до суспільних потреб;
 сприяння зайнятості населення, у тому числі в сільській місцевості;
 забезпечення галузей економіки кваліфікованими кадрами;
 збалансування попиту на робочу силу (створення належної кількості
робочих місць) та її пропонування (створення умов для професійного
розвитку, гідних умов для праці);
 забезпечення соціального захисту осіб у
разі настання безробіття.
Фінансування заходів,
передбачених Програмою,
здійснюватиметься за рахунок
коштів державного, обласного,
місцевих бюджетів та інших
джерел, не заборонених
чинним законодавством.

З метою сприяння укладенню трудових відносин між
роботодавцями та найманими працівниками районними і
міськими робочими групами з легалізації зайнятості та
виплати заробітної плати проводилась інформаційнороз’яснювальна робота з питань дотримання трудового
законодавства та переваг легальної зайнятості серед
роботодавців і найманих працівників.

За період дії Програми на нові робочі місця з
компенсацією роботодавцям витрат єдиного
внеску працевлаштовано 1494 безробітних.

Інвестиції у розвиток промисловості вкладалися
підприємствами: ВП "Южно-Українська АЕС", ТОВ СП
"Нібулон", Миколаївський морський порт, ДП "Стевідорна
компанія "Ольвія", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод",
СП ТОВ "Промінь", ФГ "Органік Сістемс", ПСП "Агрофірма
"Родничок" та інші підприємства.
Загалом по області юридичними і фізичними особами-підприємцями на
новостворені робочі місця працевлаштовано:
2014 року – 9,5 тис. осіб; 2015 року – 9,3 тис. осіб; 2016 року – 10,7 тис. осіб,
2017 року – 12,0 тис. осіб.

Разом із цим, щороку
спостерігалися процеси ліквідації
робочих місць: із 10,1 тис.
одиниць 2014 року до 5,7 тис.
одиниць 2017 року. Процеси
ліквідації робочих місць
обумовлені вивільненням
працівників із галузей економіки
переважно фізичними особамипідприємцями.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня
вимогам роботодавців реалізовувались заходи щодо організації
професійного навчання безробітних. За період дії Програми нову
професію отримала понад 31 тис. осіб. Рівень працевлаштування
після закінчення професійного навчання зріс із 91,2 відсотка 2013
року до 93,8 відсотка 2017 року.

Кількість працевлаштованих безробітних із числа осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (батьків, які мають
дітей віком до 6 років, випускників навчальних закладів, інвалідів
тощо), становила:
протягом 2013 року - 5,4 тис. осіб; 2014 року - 5,5 тис. осіб; 2015 року –
4,1 тис. осіб; 2016 року – 4,3 тис. осіб; 2017 року – 4,2 тис. осіб.
Із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в
антитерористичній операції, комплекс соціальних послуг та
матеріального забезпечення протягом 2015 року отримали 822 особи,
2016 року – 2,5 тис.осіб, 2017 року – 2,2 тис.осіб.

Виконання заходів Програми зайнятості населення Миколаївської
області на період до 2017 року забезпечило зниження рівня
зареєстрованого безробіття з 2,6 відсотка 2013 року до 2,5 відсотка
2017 року.
Рівень зайнятості та безробіття населення віком
від 15 до 70 років
(за методологією Міжнародної організації праці)

У Миколаївській області відбувається позитивна динаміка зростання
заробітної плати.
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати працівників
Миколаївської області за період із 2013 до 2017 року має позитивну
тенденцію до зростання. Так, 2013 року він становив 3094 грн, 2014
року – 3344 грн, 2015 року – 3984 грн, 2016 року - 4887 грн, 2017 року
– 6709 грн (по Україні 2017 року – 7104 грн). Серед регіонів України
за рівнем заробітної плати область у 2013-2017 роках незмінно
посідала одні з кращих місць - 6 - 8.

Зростання заробітної плати пов’язане з підвищенням розміру
мінімальної заробітної плати, збільшенням фонду оплати праці
працівників бюджетної сфери, легалізацією неформальної зайнятості,
виходом із "тіні" заробітної плати, а також інших чинників.
Зростання рівня заробітної плати відбувається за всіма видами
економічної діяльності, але залишається значною диференціація рівнів
оплати як за видами економічної діяльності, так і за територіальною
ознакою.
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