6.2. Зайнятість населення та ринок праці
На 2014 рік заплановано 5 заходів, спрямованих на розв’язання проблем
зайнятості населення. Усі заходи виконано.
Протягом 2014 року на обліку в Краматорському міському центрі зайнятості
перебували 7184 безробітні особи.
Станом на 01.01.2015 на обліку перебувало 2292 безробітні особи (на 4,2% більше,
ніж на 01.01.2014). Із загальної кількості безробітних 61,7% - жінки, 42,3% - молодь віком до
35 років.
У січні-грудні 2014 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 3122 особи,
у т. ч. 2709 безробітних осіб. Серед працевлаштованих 60,2% - жінки, 40,8% - молодь у віці
до 35 років. Працевлаштовано 93 безробітних осіб, за яких здійснюватиметься компенсація
роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Кількість безробітних осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій, склала
1752 особи. З них працевлаштовано 626, рівень працевлаштування соціально незахищених
категорій громадян становить 35,7%.
У звітному періоді центром зайнятості проведено договірну роботу з підприємствами,
установами, організаціями регіону з питання організації професійного навчання незайнятих
громадян. Було укладено 349 договорів з 130 підприємствами та навчальними закладами на
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян.
Протягом 2014 року міським центром зайнятості направлено на професійне навчання
959 осіб. Усього проходили навчання 1028 безробітних осіб.
Певна робота проводилась із молоддю, яка вперше прийшла на ринок праці. Протягом
звітного періоду навчалось 2 випускники ПТУ, 12 випускників ВНЗ.
Проходило профнавчання 236 безробітних осіб, які відносяться до категорій
населення, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку
праці, 12 інвалідів.
З метою організації громадських робіт прийнято рішення виконкому Краматорської
міської ради №951 від 18.12.2014 " Про організацію проведення громадських робіт на
території міста у 2014 році". Протягом 2014 року громадські роботи не проводились у зв’язку
з відсутністю фінансування за рахунок коштів міського бюджету. За умови виділення коштів
з міського бюджету буде профінансовано проведення робіт за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
та здійснено залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт. Учасниками робіт
тимчасового характеру, у тому числі з благоустрою території міста, було 730 безробітних
осіб.
У січні – грудні 2014 року на обліку у центрі зайнятості перебували 55 випускників
професійно-технічних та 151 випускник вищих навчальних закладів. За сприяння служби
зайнятості у звітному періоді перше робоче місце отримали 62 випускники навчальних
закладів всіх рівнів акредитації. З метою активізації власних зусиль щодо пошуку роботи усі
випускники, що перебувають на обліку у центрі зайнятості, направляються на семінари
"Молодь на ринку праці" та "Особливості зайнятості молоді". Протягом 2014 року проведено
22 таких семінари.
Протягом 2014 року працевлаштовано 93 безробітні особи з компенсацією
роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, у тому числі 32 особи з числа соціально незахищених категорій населення, з
них 5 випускників навчальних закладів працевлаштовано на перше робоче місце.

На семінари з роботодавцями виносяться питання їх відповідальності за порушення
законодавства про працю, додержання вимог Генеральної, Регіональної та галузевих угод в
частині оплати праці найманих працівників. 14.01.2014, 05.03.2014, 22.05.2014, 12.12.2014
проведено семінари з роботодавцями "Легалізація заробітної плати найманих працівників та
недопущення порушень вимог законодавства про працю – передумова цивілізованих
трудових відносин".
Краматорським міським центром зайнятості здійснюється моніторинг ходу створення
нових робочих місць. Протягом 2014 року в м. Краматорську створено 2084 нових робочих
місця, у тому числі 830 - для найманих працівників у юридичних осіб, 804 - для найманих
працівників у фізичних осіб-підприємців, 449 - для фізичних осіб підприємців, 1 – для
фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.
У випадках реєстрації трудових договорів, зміст яких не відповідає законодавству про
працю, сторонам пропонується привести умови трудових договорів у відповідність до вимог
чинного законодавства. Про ознаки порушень роботодавцями законодавства про зайнятість
інформується Територіальна державна інспекція праці. Протягом січня-грудня 2014 року до
Територіальної державної інспекції праці у Донецькій області листи про факти порушення
строків реєстрації трудових договорів фізичними особами-підприємцями не направлялись.
У разі укладання договорів між фізичними особами-роботодавцями та найманими
працівниками, за умовами яких передбачається виплата заробітної плати у розмірі меншому
за розмір мінімальної заробітної плати, про це щоквартально надається інформація до ДПІ у
м.Краматорську та управління Пенсійного фонду України у м.Краматорську. Протягом 2014
року таких договорів укладено не було.

