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Порядок денний:

1. Про розгляд пропозицiй до Перелiку видiв громадських робiт на 2022 piK
та Перелiку пiдприемств, органiзацiй та установ м. Киева, за участю яких
планусться органiзацiя громадських робiт у 2022 роцi.

2. Сприяння зайнятостi осiб з iнвалiднiстю.
З. ПрО стан реЕUIiзацiТ у 2021 роцi КомплексноТ MicbKoT цiльовоi програми

сприяння розвитку пiдприемництва, промисловостi та споживчого ринку на
2019-2022 роки, в частинi створення нових робочих мiсць.

4. Про розгляд питання щодо встановлення трив€Lлостi компенсацii витрат
роботодавцяМ на оплатУ працi працевлаштованих безробiтних громадян
внутрiшньо перемiщених осiб.

5. Рiзне.

з всryпним словом висryпила заступник директора ,.щепартаменту
СОЦiаЛЬНОi ПОЛiТИКИ ВИКОнавчого органу КиiЪськоi MicbKoi' рuд" (киiъськоi
MicbkoТ державноi адмiнiстрацii) Свiтлана устимЕнко, яка оголосила
присутнiм порядок денний та регламент роботи засiдання.

ПоiнформуваIIа учасникiв засiдання, що питання, включенi до порядкУ

симоненко В.

денного засiдання, стосуються вирiшення певних проблем розвитку столичного



ринку працi, е акту€tльними
з соцiatльними партнерами та iншими

1. СЛУХАЛИ:

та потребують обговорення i узгодження
учасниками ринку працi.

Заступника начальника управлiння працi, зайнятостi та здiйснення нагjIяду
за додержанням вимог законодавства пiд час призначення (перерахунку) та
виплати пенсiй - нач€Lпьника вiддiлу полiтики зайнятостi та соцiа.пьно-трудових
вiдносин !епартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) Вiкторiю СИЛЕНКО,
начальника вiддiлгу органiзацii надання
мiського центру зайнятостi Майю ШУРКО.

посJryг роботодавцям КиiЪського

Присутнiх поiнформовано, що розпорядженням виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) пПро
органiзацiю громадських робiт у MicTi Киевi в 2021 роцi> вiд 05.04.202| N9 779
затверджено Перелiк видiв громадських робiт (8 видiв) та Перелiк пiдприемств,
органiзацiй та установ MicTa Кисва, за участю яких планув€rлася органiзацiя
громадських робiт у 2021 роцi (18 об'ектiв).

Мiською цiльовою програмою кТурбота. Назустрiч киянам)) на
2019-2021 роки у 2021 роцi було передбачено 775,2 тис. грн для фiнансування
органiзацiТ громадських робiт, з них: 42З,6 тис. грн - кошти бюджету MicTa
Кисва та 351,6 тис. грн - кошти Фонду загzLпьнообов'язкового державного
соцiального cTpaxyBaHHrI Украiни на випадок безробiтгя (далi Фонд)
(фактично було видiлено |7З,6 тис. грн).

За iнформацiею Киiвського мiського центру зайнятостi, зважаючи на
нестабiльний фiнансовий стан Фонду, спричинений карантином, встановленим
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни з метою запобiгання поширенню на територiТ
УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоI KopoHaBipycoм
SARS-COV-2, кошти на органiзацiю громадських робiт у 2021 роцi видiлялись
виключно за соцiальними напрямками.

KpiM того, пiдприемства комунальноi власностi м. Кисва зазвичай мають
постiйну потребу в кадрах ) яка е рiвнозначною або подiбною робочим мiсцям
(посадам), зазначеним у договорi про органiзацiю громадських робiт та

фiнансування ik органiзацii. Узагальнюючи практику ocTaHHix poKiB в питаннях
органiзацii громадських робiт у м. Киевi, питання щодо залrIення безробiтних
до участi у громадських роботах з благоустрою та озелененню столицi е в
певнiй Mipi проблемним, так як за професiйними групами, серед заресстрованих
безробiтних у м. Киевi переважають законодавцi, вищi державнi службовцi,
керiвники, професiонали, фахiвцi.

Протягом 1l мiсяцiв 202l року Киiвським мiським центром зайнятостi

укладено 5 договорiв про органiзацiю громадських робiт та фiнансування ix
органiзацii на зага_пьну суму 255,7 тис. грн, що складае 4З,OYо вiд передбаченого
на 2021 piK. Станом на 01 .l2.202l використано 255,5 тис. грн, з них: 86,2 тис.
грн - з бюджету MicTa Киева; |69,З тис. грн - кошти Фонду. Залучено до участi



в органiзацii громадських
облiку в службi зайнятостi.

робiт 86 безробiтних осiб, якi перебувають на

.Щепартаментом соцiальноТлепартаМентоМ соцiальноТ полiтики сформовано Перелiк видiв
громадсЬких робiт на 2022 piK, якi мають суспiльно корисну ..rp"roBaHicTb та
ЗаДОВОЛЬНЯЮТЬ СУСПiЛЪНi ПОТРеби територiальноi громади MicTa Кисва
(8 одиниць) та Перелiк пiдприемств, органiзацiй та установ MicTa Кисва, за
участю яких плануеться органiзацiя громадських робiт У 2022 Роцi(14 об'ектiв). При пiдготовцi Перелiкiв BpaxoBaHi пропозицii, наданi КиiЪським
мiським центром зайнятостi, районними в MicTi Киевi державними
адмiнiстРацiями, а такоЖ попереднiй досвiд погодження та затвердження
вiдповiдного розпорядження.

На 2022 piK для органiзацii громадських робiт з бюджету MicTa Кисва
передбаченО коштИ у розмiРi 408,3 тис. грн. У бюджетi Фонду на цi цiлi
передбаЧено 269,0 тис. грн (opieHToBнa сума коштiв).

В обговореннi взяла участь:
заступник директора !епартаменту соцiа-пьнот полiтики виконавчого

органу КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ)
Свiтлана устиМЕнкО звернулася до представникiв управлiнь соцiалiного
3ахисry населення районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй щодо
пiдтверДженнЯ наданоI iнформацii до Перелiк1. пiдприемств, орiанiзацiй та
установ MicTa Киева, за участю яких планусться органiзацiя громадських робiт у2022 роцi (далi - Перелiк), зокрема, про доцiльнiсть включення до зазначеного
перелiку комун€rльних пiдприемств по утриманню зелених насаджень та
районних органiзацiй Товариства Червоного Хреста Украiни в м. Киевi.

2. сЛУхАЛИ:
заступника нач€шьника вiддiлу органiзацii сприяння працевлаштуванню

Киiвського мiського центру зайнятостi Людмилу ТИмошЕнко.
столичною службою зайнятостi проводиться системна робота щодоорганiзацii зайнятостi громадян з iнвалiднiстю, пiдвищення рiвня ix

працевлаштування за сприянням служби зайнятостi.
з початку поточного року мали статус безробiтного та отримувztли послуги

MicbKoi служби зайнятостi 2 l52 особи. з них 91 вiйськовослужбовець, що брали
rIасть в АТО.

при зверненнi осiб з iнвалiднiстю до служби зайнятостi MicTa Киева
здiйснюеться адресний та iндивiдуальний пiдхiд до кожноi людини з
урахуванням рiвня медичноi та трудовоi реабiлiтацii, потреб роботодавцiв.клiенти з iнвалiднiстю отримують весь комплекс соцiальних послуг iз
урахуваНням рекОмендацiй довiдок до акту огляду мсЕК та iндивiдуальних
програм реабiлiтацiТ.

у районних фiлiях служби зайнятостi м. Киева створена можливiсть для
безпереШкодногО отриманНя громаДянамИ з iнвалiДнiстю послуг з пiдбору i



пошуку роботи, профорiентацiТ та профконсультацii,
профнавчання та iнших.

з метою забезпечення якiсного та оперативного iнформування

:ryY_"a'"KocTi ЩОДО..НаДаННЯ_соцiалrьних послуг службою зайнятоЪri .rрчцоu- - ---a- ----- -

р!|,аи, . 
Лержавнот служби зайнятостi з використанням сучасних

iнформацiйних технологiй.
з метою прискорення адаптацii осiб з iнва-lriднiстю до ринку працi значна

увага придiляеться професiйнiй реабiлiтацii iнва.пiдiв в Ъ"сrеri державноТслужби зайнятостi, зокрема, надання адресних профiнформацiйних та
ПРОфКОНСУЛЬТаЦiЙНИХ ПОслуг вiдповiдно до рекомендацiй мСЕк, наявнихзнань' квалiфiкацiТ, професiйних iHTepeciB, нахилiв, здiбностей та з
урахуванням ik побажанъ.

5 початку поточного року профорiентацiйними послугами охоплено1,8 тис. безробiтних осiб з iнва.пiднiстю, якi orp"L-" 4,З тис.
профорiентацiйних послуг.

законом Украiни кпро основи соцiа.гlьнот захищеностi осiб з iнва_гriднiстю в
УкраiЪi> на роботодавцiв покладено обов'язок створювати робочi мiсця дляпрацевлаштування осiб вищезазначеноi категорii

з метою органiзацii зайнятостi осiб з iнвалiднiстю шляхом поповнення
оновленНя мiськОго банкУ даниХ вакансiй та розширення кола роботодавцiвпартнерiв служби зайнятостi в реалiзацii державноi полiтики зайнятостi
питаннях створення робочих мiсць для осiб з iнва_гriднiстю, з початку поточного
року фахiвцями столичноi служби зайнятостi проведено 1,6 тис. онлайн заходiв
(скайп-конференцii, робочi зустрiчi (вiдвiдування поу), онлайн спiвбесiди,
круглi столи) та тематичних ceMiHapiB за напрямом: <<Загальнi засади спiвпрацiслужби зайнятостi з роботодавцями, у тому числi особливостi
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю>> iз залученням З,2 тис. представникiв
столичних роботодавцiв.

ЗаВДЯКИ аКТИВiЗаЦii ЗУсиль фахiвцiв MicbKoi служби зайнятостi 0,з тис.
пiдприсмств' органiзацiй та установ надали 5,7 тис. вакансiй для
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю.

з початку поточного року за допомогою столичнот служби зайнятостi
працевлаштовано з урахуванням рекомендацiй довiдок до акту огляду МсЕк та
потребИ пiдприеМств В кадрах 318 осiб з iнвалiднiстю, що на 19% бiiъlле, нiж у2020 РОЦi. KPiM ТоГо, працевлаштовано 10 осiб з iнвалiднiстю , .,".пЪ
безробiтних вiйськовослужбовцiв, якi брали участь в Ато.

прiоритетним напрямом забезпечення працевлаштування осiб з
iнвалiднiстю, якi перебувають на облiку в районних фiлiях MicbKoT служби
зайнятостi, е професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiТ.

[ля можливостi навчання осiб з iнвалiднiстю КиiЪським мiським цЬ"rродaзайнятостi У поточному Роцi укладенi договори про спiвробiт""цr"о з
16 навча-гlьними закладами, серед яких: вищi 

"u".rЫ""i 
заклади (унiверситети та

iнститути пiслядипломноi освiти), вищi професiйнi 1^rилища, навчаJIьно-курсовi
учбовi комбiнати). З початку поточного року за кошти Фонду

i

в



загальнообов'язкового державного соцiального страхування
випадок безробiття проходили навчання 25 осiб з iнвалiднiстю.

проблемами працевлашryвання осiб з

УкраiЪи на

iнвалiднiстюосновними
залишаються:

невiдпоВiднiсть вакансiй професiйно-квалiфiкацiйному рiвню
безробiтНих З iнвалiднiстю, якi перебувають на облiку в столичнiй службi
зайнятостi. Як правило, пропонуються робочi мiсця, Що потребують низькот
квалiфiкацiт з невисокою заробiтною платою (продавцi, вантажники,
прибиральники, касири торговельного Зшу, охоронники тощо), в той час, як
сереД заресстрованих безробiтних переважають професiйнi фахiвцi;

вiдсутнiстЬ мотивацiТ у роботодавцiв щодо створення спецiальних
робочих мiсць або адаптованих робочих мiсць для осiб з iнвалiднiстю, оскiльки
це потребуе суттевих витрат вiд роботодавцiв;

вiдсутнiстЬ гнучких фор, органiзацii працi, зокрема пропозицiй
роботодавцiВ щодО викорисТаннЯ надомноi працi осiб з lнвалiд"i..о. Ще
дозволилО б вирiшитИ питання працевлаштування осiб з iнвалiднiстю iз
тяжкими вадами здоров'я;

формальний пiдхiд роботодавцiв до працевлаштування осiб з
iнвалiднiстю. Мотивацiею роъотодавцiв щодо прийому на роботу таких
працiвникiв, насамперед, з€шиша€ться уникнення санкцiй за невиконання
встановленого нормативу Для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю.

Однiею з основних проблем при вирiшеннi питання щодо
працевлаштування учасникiв АТО з iнвалiднiстю € тривzLла перерва у трудовiй
ДiЯЛЬНОСТi Та НеМОЖливiсть повернутись до своеi професiй"оТ дi"пirrоЪri, 

"оувони виконувztли ранiше, за станом здоров'я.
на даний час продовжуеться пошук роботи для 546 безробiтних осiб з

iнвалiднiстю, серед яких 28 уrасникiв АТО з iнвалiднiстю. Кiлiкiсть вакансiй,
на якi могли бути працевлаштованi вищез€вначенi особи (за iнформацiею
роботодавцiв), становила 1,1 тис. одиниць.

!иректора Киiвського мiського центру соцiальнот, професiйнот та трудовот
реабiлiтацiт iнвшriдiв Оксану вЕрБовську, яка озвучила результатиспостереженЬ та дослiджень КиiЪського мiського центру соцiальноi,
професiйноi та трудовоi реабiлiтацii iнвалiдiв щодо здiйснення професiйноi
реабiлiтацii осiб з iнвалiднiстю.

Працевлаштуванню осiб з iнвалiднiстю заважають двi проблеми. Перша -
це страх цих осiб набути негативний досвiд у разi невдzшого працевлаштування.
Друга - небажання роботодавцiв приймати на роботу осiб з iнва-пiднiстю,
зокрема, тих, якi мають порушення психiчного спрямування, некоректна
реакцiя роботодавцiв на медичнi висновки та вiдсутнiстi досвiду спiлкування iз
зЕ}значеною категорiсю осiб.

якщо перша проблема вирiшуеться В процесi реабiлiтацiт, то Друга -
зЕIJIишаеться невирiшеною та призводить до того, що особи з iнва.пiднiiтю не
знаходять свого мiсця в процесi працевлаштування.



для вирiшення зzвначеного питання доцiльно проведення
iнклюзивного посередництва, як одного iз етапiв професiйноi реабiлiтацii, яке
включатиме супровiд на робоче мiсце до моменту працевлаштування.

З метою розробки пiлотного проекту iнклюзивного посередництва пiд час
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю необхiдно створити робочу групу, яка
розробить механiзм супроводу до працевлаштування з€вначеноi категорiТ осiб.

В обговореннi взяла участь:
заступник директора !епартаменту соцiальноi полiтики виконавчого

органу КиТвськоi мiськоi ради (КиIвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
Свiтлана устиМЕнкО звернулася до учасникi" КооЪд"нацiйного *orir.ry
та запропонуваJIа надати кандидатури до складу РобочоТ групи.

3. СЛУХАЛИ;
Заступника начЕUIьника управлiння промисловостi, пiдприемництва та

реryлятОрноi полiтикИ нач€шьника вiддiлу промисловостi Щепартаментупромисловостi та розвитку пiдприемництва виконавчого органу Киiъськотмiськоi РадИ (Киiвськоi MicbKoi державнОi адмiНiстрацii) Оксану
зАмишляк.

ПоiнфоРмув€UIа, щО У 202l роцi Комплексна MicbKa цiльова про|рама
сприяння розвитку пiдприемництва, промисловостi та споживчого ринку на
2019-2022 РОКИ, ЗаТВеРДЖена рiше"r", КиТвськоi MicbKoi ради вiд 12.11.2019
J\b 59176З2 (Зi ЗМiНаМИ), Передбачас виконання 38 заходiЪ, iз них: з 1 захiд
потребуе бюджетного фiнансування у розмiрi 139,1 млн грн; 7 заходiв - не
потребують бюджетного фiнансування.

З з8 заходiВ КомплеКсноi програми за g мiсяцiв 2о21 року виконано
14 заходiв.

Одним з основних заходiв, якi
фiнансово-кредитноi пiдтримки
пiдприемництва в м. Киевi.

реалiзують
суб'сктам

у поточному роцi е надання
мЕLпого та середнього

У MicTi Киевi дiе ПолОженнЯ про фiнансово-кредитну пiдтримку суб'ектiв
м€шого та середнього пiдприемництва, затверджене рiшенням Киiвськоi; Micbkoi
Ради вiд21.09.2017 J\! 461305З (зi змiнами та доповненнями).

ПiдприеМцi MicTa Киева можутЬ отримувати фiнансування на реалiзацiюcBoix iнвестицiйних проектiв на наступних умовах: сума кредиту не може
перевиЩуватИ 50 млн |РН., максимutлъний строк надання фiнансово-кредитноiпiдтримки не може перевищувати б poKiB.

з 01 сiчня 202| рокУ та на перiод строку дiТ карантину, встановленого
КабiНеТОМ MiHicTPiB УКРаiни з метою запобiгання .rоЙр.""о гостроi
респiраторноi хвороби CovID-lg, спричиненоi KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2,
або обмежув€tльних заходiв, пов'язапr"* r if поширенням, та протягом чотирьох
мiсяцiв з дня його (ix) вiдмiни, киiвським пiдприемцям компенсуватиметься
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99 % вiд суми вiдсоткiв за кредитним договором, якi фактично сплаченi
позич€UIьником за звiтний перiод, за рахунок власних коштiв.

в рамках виконання цього заходу пiдписано договори про спiвробiтництво
та додатковi угоди до них з 18 банками, якими надано кредити позич€lJIьникам
ло 266 кредитному догоВору на суму близько 680,8 ,n" .р", погоджено ФКП насуму 26,1 млн ГрН., створено ll20 робочих мiсця; до бюджетiв ycix piBHiB
перераховано 1 10,8 млн грн податкiв i зборiв; обсяг виробницr"u ,o"upiB, робiтта послуг склав 162З,5 млн грн.

4. СЛУХАЛИ:
НаЧаЛЬНИКа ВiДДiЛУ ОРГанiзацii надання послуг роботодавцям киiъського

мiського центру зайнятостi Майю ШУРКО.
Поiнформув€UIа, що КиiЪським мiським центром зайнятостi направлено

листИ спiвголоВам КоорЛинацiйнОго KoMiTeTy сприяння зайнятостi 
"u""Jr""t ", 

,iнформацiйною довiдкою про те, що:
-тоВ кБАВАС) працевлаштув€tло з 22.02.2021року безробiтного з числа

внутрiшньо перемiщених осiб (категорiя квоти: один з батькiв або особа, яка ix
замiнюе i мае на утриманнi дитину (дiтей) BikoM до шести pokiB) та подzшо
заяву до ,.щеснянськоi районноi фiлii Киiъського мiського центру зайнятостi
щодо отримання компенсацii на оплату працi працевлаштованого ВПо. TepMiH
дiт строкового трудового договору мiж роботодавцем та працiвником - 2 роки.!оговiР прО компенсацiЮ витраТ роботодавця на оплату працi
працевлаштованоi особи iз числа внутрiшньо перемiщених мiж Щесн""."*оrо
районною фiлiею КиiЪського мiського центру зайнятостi та ТоВ кБдВдС>
ПiДПИСаНИй 27.09.202l РОкУ, так як роботодаЪець вiдповiдае вимогам порядку
по наданню компенсацii (вiдсутня заборгованостi зi сплати единого внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, не визнаний в
установЛеному порядку банкрутом та не порушено справи про банкрутство).

виходячи з цього, вищезазначений роботода""ц" мае право накомпенсацiю оплати працi працевла.rо"u"о.о безробiтного TepMiHoM на
12 календарних мiсяцiв.

ОдночаСно повiДомила, що посТановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
21,04,2021 J\b з97 затверджено Порядок наданнrI допомоги на здобуття
економiчноi самостiйностi малозабезпеченоi сiм'i. З сiчня наступного рощудержава надаватиме безробiтним члецам ма-гlозабезпечених сiмей фiнанЪовудопомоry на започаткрання власного бiзнесу.

Фiнансова допомога на започаткування власного бiзнесу с безвiдсотковою
та iT розмiр не може перевищувати 15 розмiрiв мiнiмалr"оi' .чробiтноI плати,
встановленоТ законом на 1 сiчня каJIецдарного РокУ, в якому приймаеться
рiшення про iT надання(на початок 2022 року - 975Ь0 ф"). Щi кошти надаються
у безготiвковiй формi i можуть використовуватися тiлiки для оплати paxyHKiBна придбання необхiдного для заснування власноi справи обладнання i
матерiа.гliв.



5. сЛУхАЛИ:

заступника директора !епартаменту соцiальноi полiтики виконавчогоОРГаНУ КИiЪСЬКОi МiСЪКОТ РаДИ (КиiЪськЪi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)Свiтлану устиМЕнко, яка зверЕулася до присутнiх щодо виконанняпунктУ 5 протоколУ М 2 засiда""" Координацiйного KoMiTeTy сприяннязайнятостi населення вiд 24.06.202|, яким передбачЕUlося структурнимпiдроздiлам Виконавчого органу Киiъсъкоi MicbkoT ради (киiъськоi MicbkoiДеРЖаВНОi аДМiНiсТрацii), районним в MicTi Киевi оф*u"""м адмiнiстрацiямнадатИ Iнституту пiслядипломноi освiти КиiЪсько.о у"i""рситету iMeHi БорисаГрiнченКа пропоЗицii щодо потреб пiдпоряд*о"u""" комун€lJIъних пiдприемств,устаноВ та оргаНiзацiЙ MicTa Киева 
" .riд""Щенлi квалiфiкацiТ працiвникiв урозрiзi категорiй (професiйних |руп), opieHToBHoT кiль*о.ri осiб та необхiднихнапрямiв змiсту навчання l --- -

начальника навч€tльно-методичного вiддiлу Киiъсъкого регiона-гrьногоЦеНТРУ ПiДВИЩення квалiфiкацii зою БАБнЁву, яка зазна чмла,що киiъськийрегiональний центр пiдвЙщення квалiфiкацii готовий взяти у{асть у процесiпiдвищення квалiфiкацii працiвнипi" поr|"irьних пiдприемств MicTa, однак немае можЛивостi здiйснюВати оргаНiзацiйнЪ забезпеЧ.;;; 
";;;есу нав чання.

!иректора IнститУту пiслядипломноi освiти КиiЪського унiверситету iMeHiБориса Грiнченка Михайла ВоЙщшхiвёБiсогО, який оr"у.r"" резулътатиопитуванЬ комун€rльниХ пiдприемств MicTa щодо необхiдностi проведенняпiдвищення ква_шiфiкацii ix спiвробiтникiв.
зокрема, iз 51 комунального пiдприемств], якi взяли участь у опитуваннi:бiля третини комун€tльних 

"iд.rр".ri"" iiil ..бажають отримати KoHKpeTHiПРОПОЗИЦii ВiД СУб'еКТiВ ПiДВИЩення квалiфiкацii; zo поrу"Ы"них пiдприемствне маютЬ потребИ У пiдвищеннi квалiфiкацiТ; бiйшiсть комун€lJIьних
:]a:|_:_'-СТВ 

(З').ТuО-И ПеРеЛiК професйпJ* груп та орiентовних напрямiвпlдвищення квалi фiкацii.
Зважаючи на вiдсутнiсть потре б, у пiдвищеннi квалiфiкацii, необхiдно

;';#fl"#"_"'#,frXJ;. 
ВИХОДЯЧИ За МеЖi фiНансув анЕIя, вивчити потребу у

Iнститут пiслядипломноТ освiти КиiЪського унiверситеry iMeHi Борисагрiнченка, маючи сформованi модулi навчання та програми мае можливiстьЗДiЙСНЮВаТИ ПiДВИЩеННя квалiф-iкацii. Але необхiдним € визначеннячисельностi осiб, якi потребують пiдвищення квалiфiкацii, та затвердженнянеобхiдного фiнансування.



ВИРIШИЛИ:

1. IнформацiТ доповiдачiв з питань порядку денного взяти до вiдома.

2, СхвалитИ Перелiк видiв |ромадських робiт на 2022 piK, якi мають
суспiльно корисну спрямованiсть та задовольняють aya.rirr""i потреби
територiалъноi громади MicTa Киева, та Перелiк пiдпри.r.r", органiзацй ,u
установ м. Киева, за участю
2022 роцi (додаються).

яких плануеться органiзацiя |ромадських робiт у

З, Погодитись з пропозицiсю КиiЪського мiського Щентру соцiа.ltьноТ,
професiйноi та трудовоi реабiлiтацii iнвалiдiв щодо створення РЬЬочоi групи з
розробки пiлотного про€кту iнклюзивного посередництва
працевлаштування особи з iнвалiднiстю i проведення ним
органiзацiйно-правових дiй.

надати Щепартаменту соцiальноi полiтики пропозицii щодо представникiв
до складу з€вначеноТ РобочоТ групи.

виконавцi: Киiъський мiський центр соцiальноi, професiйнот та
трудовоi реабiлiтацii iнвалiдiв,
киiвське Micbke вiддiлення Фонду соцiального захисту
осiб з iнвалiднiстю,
КиТвський мiський центр зайнятостi,
спiльний представницький орган профспiлок та
об'еднань профспiлок м. Киева,
Спiльний представницький орган сторони роботодавцiв
на територiальному piBHi в MicTi Киевi

TepMiH: до 20 сiчня 2022 року

. 4, З урахуванням пропозицii КиiЪсъкого мiського центру зайнятостi,
вiдповiдно до Порядку здiйснення заходiв сприяння зайн"rо.ri повернення
коштiв, спрямованих на фiнансування таких захЪдiв, у разi порушення гарантiй
зайнятостi для внутрiшньо перемiщених осiб, .ui"ърдrп"rо.о постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08.09.2015 Ns 696, визначити тривалiсть
компенсацii витрат роботодавця на оплату працi працевлаштованих
безробiтних громадян - внутрiшньо перемiщених осiб з чисJIа громадян, ЩомаютЬ додаткоВi гарантii У сприяннi працевлаштуванню TepMiHoM на |2
к.Lлендарних мiсяцiв:

- тоВ (БАВАС) на оплату працi за працевлаштування на умовахстрокового трудового договору безробiтного Васильева Миколи Вiкторовича з
22.02.202l.

5, НадаТи !епарТаменry соцiальноТ полiтики пропозицiТ до Плану роботиКоордиНацiйногО KoMiTeTy сприяння зайнятостi населення на 2022piK.
виконавцi: Щепартамент освiти i науки,,.щепартамент промисловостi

та розвитку пiдприемництва, КиiЪський мiський центр
зайнятостi, Спiльний представницький орган

пiд час
вiдповiдних
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Заступник спiвголови
Координацiйного KoMiTeTy
сприяння зайнятостi
населеннrI заступник
директора .Щепартаменту
соцiальноi полiтики
виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради(КиiЪськоi MicbKoT
державн оi адмiнiстрацii)

профспiлок та об'еднань профспiлок м. Кисва,
Спiльний представницький орган сторони роботодавцiв
на територiальному piBHi в MicTi Киевi

TepMiH: до 20.01,.2022

б, Надати !епартаменry соцiа-пьноi полiтики пропозицiТ до заходiв щодополiпшення ситуацii у сферi зайнятостi населеннrI про€кту Програми зайнятостi
населення м. Киев а на 2022-2024 роки.

виконавцi: Спiльний представницький орган профспiлок та
об'еднань профспiлок м. Кисва,
Спiлъний представницький орган сторони роботодавцiв
на територiальному piBHi в MicTi Киевi

TepMiH: до 20.0I.2022

7, ВЗЯТИ ДО ВiДОМа iНфОРМацiю директора Iнституту пiслядипломнот освiтикиiъського унiверситету iMeHi Бориса Грiнченка Войцехiвського м. Ф. та
нач€шьника навч€LIIьно-методичного вiддiлу КиiЪсъкого регiон€шьного центруПiДВИЩеННЯ КВаЛiфiКаЦii Бабiчевоi З. I. про виконання плану заходiв звпровадження системи сприяння Micbkoi влади в органiзацii безперервного
ПiДВИЩеННЯ КВаЛiфiКаЦiТ, В тому числi дистанцiйно, кадрiв *оrу"Ь""""
пiдприемств, устаноВ та органiзацiй MicTa Киева, схв€UIеного на засiданнi
Координацiйного KoMiTery сприяння зайнятостi населе ння 24.06.202ц зокрема
пункту 5.

Спiвголова Координацiйного
KoMiTeTy сприяннJI зайнятостi
населення - голова Спiльного
представницького органу
сторони роботодавцiв на
територiальному piBHi в MicTi
Киевi

Заступник спiвголови
Координацiйного
KoMlTeTv

J спt)ияння

заступник I,олови
КиiЪськоТ мiськпроф р ади
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схвАлЕно
Протокол засiдання Координацiйного
KoMiTeTy сприяння зайнятостi
населення вИ 16.12.2021 ЛЬ 4

Перелiк впдiв
громадських робiт па 2022 pik, якi мають суспiльно корисну спрямованiсть
Та ЗаДОВОЛЬНЯЮТЬ СУСПiЛЬНi ПОТРебИ ТерПторiально[ громади MicTa Кисва

1

2

J

4

5

6

7
l

8

l:1*"" ЛОПОМОГИ ВlИСЬКОВОСЛУЖбОВЦЯМ, ЯКi брали безпосередню участь в

l ::]:]:РОРИСТИЧНiЙ 
Операцii, забезпеченнi il ,ро".д.""", .,.р.буuur""

l :"_']:"РеДНЬО 
В РаЙОНаХ аНТитерористичноi операцii у перiод iT провЬдення,

| 
У злtИсНеннi захОдiв iз забезпечення нацiональноi'безп"*"l оборони, вiдсiчi iстримування збройноi агресii Росiйськоi Федерацiт у Щонецькiй таЛуганськiй областях, забезпеченнi ik здiЙ.".""", перебуваючи
безпосеРедньО В районах та у перiод здiйснення зЕtзначених заходiв
(вiдвiдуВанIUI, патронаЖ, допомога В оформленнi документiв, супровiд,

Перелiк
пiдприсмств, органiзацiй та установ MicTa Киева, за

плану€ться органiзацiя громадських робiт у 2022
участю яких
Роцi

Назва пiдприсмств, органiзацiй та установ

3|722949 Комунальне пiдприемство Ъо утриманнrо-- -r.**насаджень Ларницького району м. Киева

насаджень Леснянського району м. Киева



2608755з Громадська органiзацiя кКи','вська MicbKa органiзацiя
УкраiЪського товариства слiпих>

24938455

19027846

033598 1 3
Комунальне пiдприемство по утриманню зелених
насадженъ Днiпровського

Оболонський район
0541 6745 KoMyHarrbHe пiдприемство по утриманню зелених

насаджень Оболонського

03359760
насаджень lIечерського району м. Кисва

Подiльський

335490l 0

24075706

Святошинський

0з359753 Комунальне пiдприемство по утриманню зелених
насаджень Святошинського

солом'янський район
Громадська органiзацiя <КиiЪський пiдроздiл Об'еднання

н i MaTepiB бiйцiв никiв АТо)
шевченкiвський

зl753249 Комунальне пiдприемство
насаджень Шевченкiвського

утриманню зелених
м. Киева


