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з
м. Кам'янець-Подільський

Присутні:
Газова
координаційної
ради
- заступник голови райдержадміністрації
Чумак Микола Петрович
Заступник
гшови
координаційної ради
Гищук Сергій Васильович
- приватний підприємець, голова правління Першої
фермерської кредитної спілки
Чіпізубова Ольга Миколаївна - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
Секретар
координаційної
ради
Подорожна Юлія Анатоліївна - головний спеціаліст відділу економічного розвитку і
торгіалі райдержадміністрації
Члени координаційної ради:
Аркуша Ярина Іванівна
- приватний підприємець, с. Тарасівка
Басюк Надія Олександрівна.
- приватний підприємець, с. Смотрич
,
Березюк
Олександр - приватний підприємець, викладач
Подільського
Михайлович
державного аграрно-технічного університету
Бєлко Ігор Антонович
- начальник Кам'янець-Подільської ОДПІ
(за згодою)
Григорєв Василь Михайлович - в.о. начальника відділу містобудування архітектури та
житлово
комунального
господарства
райдержадміністрації
Бичок Ярослав Леонідович
- перший заступник начальника управління Пенсійного
фонду України в м. Кам’янець- Подільський і в Кам’янецьПодільському районі

(за згодою)
Вашук
Наталія - завідувач юридичного сектору
Володимирівна
райдержадміністрації
Суданська Надія Михайлівна
- заступник начальника управління, начальник відділу
організації
виробництва
та
маркетингу
сільськогосподарської продукції
- директор приватного підприємства
Гасюк Леонтій Семенович
«Глорія Дей», с. Колибаївка
- приватний підприємець, с. Смотрич
Громніцька Емілія Адамівна
- приватний підприємець, с. Колибаївка
Грнцюк Галина Романівна
Зелениш
Володимир - приватний підприємець, с. Боришіу^ді, ___ ; - ..............
Анатолійович
Когунь Людмила Михайлівна

- приватний підприємець, с. Голосків

Лоїоиькнй Ніктор Іванович
І Ішстпкопськнй
Олексій
Люлаіпжич
Сиропна Наїаля Іванівна
Слободян Аліна Станклавіша
Шкрибайл»
Ірина
Вячеславівна

- юрист - консультант „Гарячої л.ігіГ д »
-начальник відділу' Дсржгсокадастру

в

Каи«,и.,„

І Іодідьсі.кому районі
- приватний підприємець. сит Старе Ушкця

- директор районного помру зайнятості
-itpHBaniHn підприємець, с. ІИуїнівиі

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Підсумки соціально-економічного розвитку Кам'янсіїь-Подільського району за 1
квартал 2017 року.
2 Про перспективи зайнятості населення в сфері підприємництва та співпрацю молоді
і місцевого бізнесу.
Но першому питанню слухали:
ЧІЛІ}}бону Ольгу Миколаївну - начільник* відділу економічного розвитку, торпеді та
інфраструктури, які розповіла ітро підсумки соціально-економічного розвитку Кам’яненьПодільського району за І кварта.« 2017 року
Промисловість
В 1 кварталі 2016 року визимувало 24 промислових підприсисна основного ката. З них 2
підприємства державної форми власності.
Завдяки успішній роботі ДП «Иігинеький кар'еря. ПАТ «Подільські Товтри». ПАТ
«Подільський цемент». ТЮВ «Подільська будівельна індустрія». ТОВ оПроміектрвнел.ПП « Квін
Майстер*. ТОВ «МЛЗ 33» обсяг реалізованої npo.vuc.w4ol продукції за / мортал 2017 року остав
999270 тис. гри. при 760021 тис. гри. за / чварітая 2016 р. (темп росту см я* DS.2 %).

За підсумками роботи промислових підприємств району у січт-бсрезні 2017 року
відмічається нарощування обсягів виробництво цементу на 33,8%. клінкеру - 12.3%. збірних
елементів конструкції для будівництва л цементу, бегоиу, вапняку - 251%. щебеню 11,6%, частин
змінних до інструменті ■26.8%, готових кормів для іпиш на 7,8%
Проте скоротилось виробництво сумішей готових для використання на 95%, частин змінних
для ручного інструменту, верстане - фрези - 75.2%, книгодрукутання 95,6%, арматури ізольованої
- 24.3%. дерев'яних меблів - 92,3%, ремонт технічного обладнаній 31.2%
Агропромисловий комплекс
Відповідно до планів розвитку агропромислового комплексу району в поточному рош посівна
площа сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств становитиме 74.7 тис.га. (в т ч
по сільськогосподарських підприємствах 55.1 тис. «X
За попередніми даними майже 50 % в структурі посівних площ займатимуть зернові
культури, технічні культури -34%, картопля і овочс-баиланні 8 %. кормові -8%
Під посів ярих культур всіма категоріями господарств району підгоіоядено 14.4 тне. га

групу.
В березні місяці завершено носів ранніх ярих зернових та зернобобових культур, площа
посіву яких в поточному ропі складає 4120 га. що становить 100.6% до прогнозних показників, з них.
ярого ячменю посіяно 3319 та, ярої пшениці 341 та, а також посіяно 107 та »пса, 229 та гороху та 125
га викосуміші.
Розпочато посів пізніх зернових та технічних культур, зокрема посіяно соняшника па площі
1914 га. кукурудзи на зерно 177 іа.
Крім того, продовжується посів та посадка інших сільськогосподарських культур.
Посів сільськогосподарських культур здійснюється кондиційним насінням, сортами та
гібридами вітчизняної та зарубіжної селекції.
Одночасно з посівною кампанією ярих культур, не забувають аграрії про догляд за посівами
озимих культур за багаторічних трав. На всіх площах проведено підживлення озимої пшениці,
ячменю га озимого ріпаку.
Д ія підживлення викорисювували п основному сульфат амонію, карбамід, кпрбамідо аміачну суміш (КЛСХ аміачну селітру.
Виходячи.із.потреб, з початку року придбало 10,2-тис. го ті мінералитхяабри». з них. 8.1
тис тонн азотних та 2.0 тис тонн комплексних добрив
Продовжується робота по накопиченню паливо - мастильних матеріалів, з початку року
надійшло 917 т дизельного палива, з них використано 7Я т, бензину закуплено 198 т. використано
128 т.

Зпдію промелемого м оттортігу в сідьгостцдприсмстяох району їй проведенні комплекс»
ісспяио-пазіювкх [»"біт змучено 263 траиори.128 спало*. 137 культиваторів. КО ликових борін Я
рот»плач мшермьмю добрив та 65 опрнскми-ов
р '
„
“ “ ргал г017 Р°*> пиробнилво Ш.КПОІ продукції в галун іюріоінииша ПО о'г
■идпритмсіках (в пор.викнві ціпах 2010 року) становить 128.9 мяп. гри або 99.7 % до минулого

Р°*У

•

в

При ньому виробництво
молока становить 1013 т. т о па 398 т менше в пиріанхиі а відповідним періодом 2016 року,
вирощено м'яса в живій ваті 1927 т. т о ю ІЗ ! т (Япьик ніж о минулому р о т , однак
рсалповаио м яса пдьки 72 т (- 1014 т).
обсаг виробництва а>иь становить 223,1 мдм. шт. шо їй 18.7 мдн менше ніж о відповіднії!!
період 2016 року .

На кінець 1 кварталу в сшьсихоїоеполярсьюге підприкмсівах утримувалось
- ВРХ- 2371 год. (- 42 гад до 01 01 2017)
т.ч корів-933 гот (- 29 рач. до01.01.2017)
- свиней - 5в5 гол (- 36год. до 01.01 2017).

- о в е ц ь - 1611 гол (»45 гол. д о 01 01.2017Х
- гттиці - 5610.3 тік. тол <- 274 тис гол до 01.01 2017).
- комі -ІЗ год. (- 2 гал доОІ.01.2017)
За звітний період в сільськогосподарських. підпрм«лства.\ одержано 256 год. прильоду тедкт (•
188 гатХ одержано 157 гол поросят(+19 гоі)та45гол. приплоду ягнят(-41год.)
Організовано роботу 9-ти «Куточків від товаровиробника», де реалізовується продукція
виробників ТМ «Хуторянські ковбаси«. «Таросівські ковбоек», кШутівецькі ковбаси«. ТОВ
«Дотла», філії «Птахофабрика «АВІС» ПАТ «Аїрохолдикг Авангард».
Сіамом ка иптиу дату в районі фуикібомус 27 фірмових магазинів по реалізації продуктів
харчуволн*, зокрема: 20 - з реалізації м'ясопродуктів та ковбасних виробів. 4 - хлібобулочних
виробів. 1- ОЛІЇ соняшникової, яйця курячого столового - 1; молока 1.
За результатами сприяння розвитку фірмової торгівлі реалізацію продуктів харчування
проводять. ТМ »Хуторянські ковбаси». ПП «Аркуша «Таросівські ковбаси». ТОВ «Жваззецький
хиб». «Шутиівсцькі ковбаси». ПП »Вербецькі ковбаси». ПП «Федоришсн». ПП «Самборський О А».
Пі! «.Крупеньницьхнй А А». ВК «Іскра-2007». ПП Черігій. філія «Птахофабрика »АВІС» .ПАТ
«А гроходди нг Авангард»
Значна увага приділяється залученню інвестицій в розвиток ринкової інфраструктури В
районі запроваджено ярмаркову торгівлю сільгосппродукцією і продуктами переробки за шками
виробників.
Протягом 2017 роя проведено 76 ярмарок, з них 25 у м. Кім ' янсць-Подідьськнй та 51 у
ройош (с. Жванеаь - 26. смі Стара Ушиця - 25).
Крім того, сільгоспвиробники району прийняли участь у 3 ярмарках и » відбулися м
Хмельницькому по ву.т Прибузькій.
К удівнниіпо. траисіїорт, р озвиток Інфраструктури і ту ризму

Будівельними органгшцілми району за І квартал 2017року виконано будівельних робіт на
суму б,9.лин. гри., що на 12,3% менше, ніж минулого року.
Станом на 01.04.2017 року на території району функціонує 78 маршруте загального
користування, які обслуговують 43 прнвзіних перевізники. ПП «Подільська нива». ПІ1 «ВШ АВТО
БУС»
Кам’яиець-Подільським районом електричних мереж проводилась робота по ремонту
розподільчих мереж 10 кВ. 0.4 кВ, трансформаторних підстанцій Ю‘0.4 кВ. Протягом І кварталу 2017
рокз* проведено капітальний ремонт ПЛ-10 кВ (0,75 кмХ ПЛ-0.4 кВ (2.2 км) та комплектних
трансформаторних підстанцій (КТП) 10Ю,4кВ -12 игт. Замінено дерев'яних опор на залізобетонні 18
шт.

Ф іліоо «Кам'янсць-Полільська ДЕД» протягом 1 кварталу 2017 року виконано роботи по
експлуатаційному утриманню автодоріг загального користу вання н і суму 4167.4 тис гри
Станом на 01.04.2017 року и д ія іи ємність широкосмугового доступу до мережі Ішериет
склала 2250 абонентів. Протягом кварталу мережу широкосмугового доступу розширено на 35
абонентів.
. .
___и ,
На території району діє 31 сааїй а, яка приймає туристів і надає послуги. З »клади
сагатооного типу санаторій «Дністровська чайка», дитячий обласний санаторій «Дністер»,
ои оровчи й комплекс «Лісова піскя». база відпочинку Стара Ушиця «Туристичний
с Калибаївка «Кльова рибалка». 4 заклади готельно-ресторанного типу: готельно-ресторанний

кимімскс « К сени» < DpyClOMU. «ЛюСІрОКЬКа pce'ipo* с В и н ы С л Л ш , «Д м стр». , Д м
НС.шЛолп Проппом 1-го «■вртпл>’ 20І 7 роісу іібряио іуристичіюл» Л ору M m г * .
Іи гти У
У ро зви т о к економ іки р а й о н у за Ч мЫяееН 2 0 !Лр а к у л /Л і/» м л г и м « « « в еук-ямінщіями >о

/иго*о» і*іе Лжерг.1 ф інансування м и л м * м /* а п л м / м ю т ц и «л « д е ІМ * «<л /рм. Г.г*
т м у , гол і» тдповідммй мирім минулого року ости и » 203,« мли ірм інмспшія. » т ч * ж и т л і «
буціяиііцпю-37.9 мли ірії

Прийнят а в експлуатацію ЧИМ, к е м ж итла, т емп рост.і - 111.2%.
Протягом року проголилось

капіталЫП ремонт і реконструкція будівель і споруд по ПАТ «Поділілький цемеиг».
її«» «І Іодим.і.г.і ІНлпкип.іга іішустріяи;
uiiiiuiii.ui ремонт і» реконструкція гранепортних wec/кп по 1111 «БудінлуСірія*.
ТзОВ ..І лсктроісрми,
onmucmiK мшіінн га облшшвиня по ТОВ «Подільські Тоягри» та TUB
«Промісхтранс». ТОВ лБудиемрсм», ДП «Юш'яікііь-ГІодільськс лісове господарство» .
- реконструкція га модернізація тормкелкких хік.ігиів. ТД В «Адамс*.

Кктнорі, Імпорт, іікіюіиі імютіїаВ
іага.іьннй обсяг Іноземних hirerтакій з початку Інвестування станам па 01.10.2016 р.
станоеиту 92,2 лин. йол. США, в розрахунку па / особу- 1490.2 бая. США.
Сівхтсрігагпля іиижеиия кітаїьмоі суми іноземних інвестицій в порівнянні до податку року

на 15% та рахунок курсової різниці шиїїоіи (з 24.0 до 27.19 гри. з» І долл США)
Обсяг експорті тенорів іа 2016 р. становите 1109,4 тис. дол. США, обсяг Імпорту 15295,5 тыс. бал. США, сальдо негативне 14186,1 тис. бал. США.
СЧЮЖИВЧМЙ ринок

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі району м 9 місяців 2016 року
склав 76214,6 тис.грн. або 82.9% до відповідного періоду минулого року.
Підприємствами і органішціями сфери послуг за 2016 р. реалізовано послуг на суму 82,2
лСЯН. гри. (1I6J% до 2015 року), і них реалізовано послуг населенню - 4 .5 млзкгрн. (на /7.9%
більше, ніж у 2015р.)

Підприємства житлово-комуішліиого господарства в основному забезпечують населенню та
іншим споживачам надання необхідних видів поедут т водопостачання, водсиидведенля. утримаїтя
житла Постійно вдійсннхться контроль » погашенням борпв житдоео-комунадьиим підприємствам
району
Некого по району за І квартал 2017 р. населенню нараховано 184,9 тиагрп., сплачено 156,6
тис. гри. Рівснк сичати населенням за ж итлово-комунальні послуги -118% .
Станом на 01.04.2017 року борг населення за ж итлово-комунальні послуги становить
2022,6 тис. гри.,темн рост у до початку року становить 174%.

Фінанси
За І квартал 2017 року до загального фонду звеленого бюджету району надійшло доходів (з
врахуванням міжбюджстних трансфертів) в загальній сумі 158 179,7 тис гривень, шо склало 106,0
відсоїхи до затверджених показників
По власних доходах викяш пи забезпечено на 191.2 висотки (плай 8 930,0 тис. гривень, факт
17077,8 тис гривень), додатково до затверджених показників надійшло 8147.8 тис ірн , ріст до
іидповідного періоду минулого року ста повиті. 158,5 відсотки ( 6 305.4 тне гри )
Із затверджених власних джерел доходів виконаних забезпечено по всіх джерелах та всіма
територіальними громадами
З державного бюджету отримано базову дотацію в сумі 3 923,1 тис гри., стовізссгтоково до
призначень
В повному обсязі до призначень надійшла оевтпія та медична субвенції з державного
бюджету у сумах відповідно 13 922,3 та 12977,6 тис. гри.
З районного бюджету надано іншу субвенцію бюджетам сільських та селищної рад на
утримання дошкільної освіти та ззкладів культури в сумі 3 886.7 тне. гри.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми та
на надання пітьг та субсидій надійшли в загальній сумі 100 184,6 тис. гри ( профшаисовано під
фактичну погребу);
Районний бюджет с складовою частиною звеленого бюджету району, який по власних
доходах загального фонду виконаний на 184,3 відсотки, додатково
отримано 4 583,9
тис ірн (затверджено по розпису в сумі 5 440,5 тис. гри . надійшло 10024,4 тис. грп.)
До бюджетів сільських та селищної рад надійшло 7 053,4 тне гри. власних Доходів запільного
фонду при затверджених на відповідний період 3 489.5 тис гри., тобто виконання становить 202.1
відсотки, одержано більше призначень 3 563,9 тік грн Виконання запланованих показників
забезпечено всіма сільськими та селищною радами.

Доходов частіша спсшалыюго фонду звеленого бюджету (без врахованих міжбюлжсгних
трансфертів) виконана на 254J бідсотки ло затверджених на 1 квартал 2017 року (план 767.9 тне
гри., надійшло 1 952.6 тне грч).
Видатки загального фонду зведеного бюджету району (без кредитуванні) за І квартал 2017
року виконані а суш 154 183,2 тне. гривень, або 94,0 відсотки до призначених видатків на
відповідний первод. в тому числі по районному бюджету виконання становить 144 687,4 тис грк
(95,9 *»X по сіл ьських і селищному бюджетах - 9 495,8 тис грн (70,3 %Х У загальній структурі
видатків бюджету району (без субвеншй на пільги та субсидіГ) видатки на оплату праш та
нарахування за 3 місяці 2017 року склали 40 093.6 тис гривень
За вказаний період забезпечено повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних
Установ у встановлені терміни
На оплату спожитих енергоносіїв використано всього за 3 місяці - 5 324.3 тис. гривень.
Податковий борг платників податків (без врахування банкрутів) по Кам'жнець-Подільському
району (без об'єднаних територіальних громад) станом на 01.01.2017 року складав 5078,2 тис гра., в
т ч до місцевого бюджету - 3923.9 тис грн.
Станом на 01.04.20! 7 року податковий борг платників податків (без врахування банкрутів) по
Кам'янещг47одільському району (без об'єднаних територіальних громад) складає 4942,7 тис грн., в
т.ч. до місцевих бюджетів - 3691.1 тисгрн
Найбільшу заборгованість до місцевих бюджетів серед юридичних осіб мають
- TQB «Подільська будівельна компанія* - 558,5 тис грн.;
- Кваргкрно-експуаташйний в и д и м.Чернівці - 277,6 ти с грн.;
- СТОВ «Виробнича фірма «Мрія» - 75.4 тис грн..
- ДП «Староушнпьке-* - 45.0 т ік грн
Податковий борг по об'єднаним територіальним громадам району до бюджетів усіх рівнів (з
врахуванням банкрутів) станом на 01.04.2017 року складає:
• Гум енецька ОТГ - 14765,3 тис. грн (-7334 тис г р а );
• Китангородська ОТГ - 539 тис грн (+13,1 тис грн);

•

Кблнбаівська ОТГ - 427,8 тис грн_(-і27,5 тис. грн).

За І квартал борг до бюджету управлін н я Пенсійного фонду збільшився на 326,4 тис грн. і
склав 4662 тис грн.

Найбільші суми боргу ДП «Нігинськнй кар'єр» - 1497,6 тисгрн. (+147,8 тис.грнЛ ДП
«Староушнцьке» - 1311,8 тнс.гра(-39,0 тис.грн.), СГ ТОВ ВФ «Мрія» - 265.1 тис грн.(+15,5 тис грн ),
СТОВ «Земля» - 223.2 тис.гра(+10,4 тис грн.). СКООП «Руккошівсьсий» - 166.4 тнс.грн.(+16,1
тис грн X СБК «Батьківщина» - 126,2 7ис.грн(-*-43 тис грн. X СТОВ «Іскра» - 147,3 тис. грн (+8.4
тис грн-Х СТОВ «Привітне* - 64,8 тис.грнД+5,6 тне. грн.X Радгосп «Кододіївськнй» - 70,0
тне.грн. (-»-7,1 тне.грн. XВАТ «Мукшанське» - 45,9 тис. грн.(+4,1 тис. грнX
Праця
З початку року відбулося 3 комісії з питань погашенні податкового борту із застосуванням
практики заслуховування керівників підприємств - боржників, комісії з питань погашення
заборгованості із заробгтноі платні грошового забезпечення.пенсій та інших соціальних виплат) та
комісії з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, де було заслухано
керівників, які не дотримуються мінімальних гарантій в оплаті праці
В районі з початку року проведено роботу з метою легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення (інформаційно - роз’яснювальна робота, обстеження місць здійснення
діяльності тощо) з 37 юридичними особами та фізичними особами - підприємцями. За результатами
роботи 9 суб'єктів господарської діяльності залучено до оподатку вання
Рівень середньої заробітної плати платних працівників на підприємствах району, які включені
для обстежень в основне коло звітних одиниць з питань статистики праці в лютому 2017 року
становив 58213 грн.
За січень - лютий 2017 року середня заробітна плата становить 5667,5 грн
По галузях економіки рівень середньої заробітної плати за лютий розподіляється наступним
чином
- промисловість - 83263 грн.;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 16829,2 грн..
- охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 3716,2 грн;
- оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування - 39623 грн.
- о е в п а -5041,9 грн ,
- державне управління й оборона - 4944,8грн;
- сільське, рибне та лісове господарство - 109513грн.,
- інші галузі -3 8 4 7 .8 грн
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Голосуклхк .З А . п осіб: .ПРОТИ. - 0 осіб; . УТРИМАЛИСЬ. - 0 осіб.

По другому иїї і л іііію слутялн:
Слободян Аліиу Статслапівну - директор районного ііеіпру зайкхюсіі, яко
повідомила, шо зходдчн активної полі піки злйиятосп населення охоплено S80 осіб, а цс
складці 40% від »реєстрованих у службі зайнятості безробітних (за атлстічний період 2016
року 691 особу, шо сшиишяо 52%).
Основними заходами активної ікілітіїки сприинпя зайнятості у 2017 році
задішілються: працевлаштування на вільні та новостиорсні робочі місця, професійна
підготовка, перепідгоіояка або індвитсния кваліфікації, організація іромадсьшх та інших
робіт іимчасового характеру.
Зп сприянням служби зайнятості з початку року працевлаштовано 151 особу із
статусом безробітного. з mix 44 особи, які мають .«даткові гаранти у сприянні у
пршк*лашгумнні. Рівень працевлаштування бсіробпзінх стаиовігть 11%
З початку року до районного центру зайнятості з метою отримання консультацій з
питань оргаиішиїта провадження підприємницької діяльності звернулося 35 осіб. Районним
центром зайти ості укладено угоди про співпрацю та ьгтучсио 5 спеціалістів органів
держав ноі пдалді для палання консультацій з шпань організації та провадження
підпріиміїнцької діяльності
У 2017 році з Фонду загальїюобов'яіковіяо державною соціального страхування на
віта.«« безробії їх роботодавцям підшкодовано 33 тле. грн. єдиного соціального внеску .
З мстою підвищення конкурентоспроможності іромадян на ринку праці служба
зайнятосп велику увагу приділяє пробійній підготовні, перепідготовці або підвищенню
кваліфікації незайнятого гаюеленкя Протягом 2017 року охоплено професійною
підготовкою, перепідготовкою або иідвишсиням кваліфікації 167 безробітних, що становин.
12% від кількості безробітних громадян на обліку. Рівень працевлаштування після
завершення професійною навчання становить 51%.
Для задоволення клірових потреб роботодавців району професійна підготовка
організовувалася па різними формами та вилами навчання Пріоритетним напрямком
залишається професійне навчання під конкрете замовлення роботодавців. 11 2017 році було
оргаигювано підгаговку. персиідіоговку ra підвищення кваліфікації безробітних на
замовлення 47 иіднрінмспі міста та району.
З початку року на іромадські та іішіі роботи тимчасового характеру прайси.иіштопшю
I8S осіб з числа безробітних, у тому числі 73 особи, які маюіь додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню.
Так. 1 сільська рада організувала громадські роботи для 2 осіб з числа безробітних і на
такі цілі з місцевого бюджету та Фонду використано по 1,8 тис грн. (Грушківська сільська
рада).
У тимчасових роботах за кошти роботодавців прийняли участь 186 осіб з числа
безробітних. Безробітні здійснювали прибирання території, ремош техніки та інші роботи,
які потребують відповідної кваліфікації у ТОВ «ПРОМТЕХНТРАНС», філії «Кам'янсиьПодільська ДЕД». Камяікиь-Подільському ко.тективному швейному підприємстві, ФОП
Овчарук О.М.. ФОН Черкашинп Л.С. Тимчасові роботи організували всього 8 підприємств
В 2017 році на обліку в районному цсіпрі зайнятості перебувало 10S осіб з
інвалідністю, з них за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 3 особи. Професійне
навчання та підвищення кваліфікації проходили 7 осіб з обмеженою працездатністю. 16 осіб
приймали участь у роботах тимчасового характеру. Станом на І квітня 2017 року на обліку в
центрі зайнятості перебуває 73 особи з особливими потребами
У січні-бсрснті 2017 році фахівцями районного ііешру »йнягості проведено 10
семінарів з роботодавцями та соціальними партнерами. 1 засідання «круглого столуи. 2 Дні
відкритих дверей центру таЯияіосп, 9 міиі-ярмарок вакшісій.

Впродовж 2016 року фахівцями центру зайнятості надано 2171 послугу
підприємствам та організаціям району, зокрема охоплено 392 підприємства. З метою
підвищення ефективності співпраці з роботодавцями, активізації їх участі у вирішенні
проблем зайнятості, фахівці центру зайнятості відвідали 166 організацій та установ району.
В обговоренні взяли участь:
Громніцька Е.А, Когунь Л.М.,Чіпізубова О.М., Сиротіна Н.І., Когунь
За результатам и обговорення виріш или:
1. Рекомендувати відділу економічного розвитку і торгівлі поширити розмістити
інформацію на сайті РДА..
2. Термін: 5.04.2016року.
3. Голосувапи: «ЗА» - Ібосіб; «ПРОТИ» - 0 осіб; « УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб.

Заступник голови координаційної ради

Секретар

О.Чіпізубова

Ю.Подорожна

