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Про виконання у 2012 році Програми зайнятості населення Запорізької 
області на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
23.02.2012 № 6, та Програму зайнятості населення Запорізької області на 
період до 2017 року 
 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 18 Закону України 
“Про зайнятість населення”, Запорізька обласна рада  
ВИРІШИЛА: 
  

1. Взяти до відома звіт облдержадміністрації про виконання у                
2012 році Програми зайнятості населення Запорізької області на 2012-  
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кожного року дії Програми. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань соціальної політики і праці, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства. 
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голови ради        О.О. Клепаков  
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В С Т У П 

 
Програму зайнятості населення Запорізької області на період до                  

2017 року (далі - Програма) розроблено на підставі статті 18 Закону України 
“Про зайнятість населення”, відповідно до наказу Міністерства соціальної 
політики України від 11.02.2013 № 50 “Про розроблення проектів 
територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до                  
2017 року” та розпорядження голови облдержадміністрації від 19.03.2013        
№ 116 “Про розробку програми зайнятості населення Запорізької області на 
період до 2017 року”. 

Програму розроблено з урахуванням положень Програми сприяння 
зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на 
період до 2017 року, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 15.10.2012 № 1008, Державної програми активізації розвитку економіки на 
2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
27.02.2013 № 187, основних показників соціально-економічного розвитку, 
аналізу ринку праці області та тенденцій його розвитку за попередні роки та І 
квартал 2013 року, прогнозних даних та основних показників програм 
зайнятості міст і районів області на період до 2017 року. 

Метою Програми є забезпечення регулювання ринку праці за допомогою 
правового, організаційного та економічного механізмів для створення умов 
забезпечення зайнятості населення області, його соціального захисту від 
безробіття та підвищення рівня життя населення за рахунок доходів від 
трудової діяльності.  

Для забезпечення досягнення цієї мети необхідно забезпечити: 
розширення сфери застосування праці та застосування законодавчих 

механізмів стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових 
робочих місць; 

підвищення рівня зайнятості сільського населення; 
розвиток підприємницької ініціативи економічно активного населення; 
посилення мотивації економічно активного населення до легальної 

зайнятості та сприяння підвищенню рівня оплати праці; 
підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно 

активного населення; 
підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення 

механізму регулювання трудової міграції; 
сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні 

на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 
активізація роботи з профілактики та запобігання масовому вивільненню 

працівників. 
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Одним із основних механізмів виконання поставлених завдань має стати  
забезпечення подальшого розвитку соціального діалогу між обласною 
державною адміністрацією, обласною радою, обласною федерацією 
роботодавців та обласною радою профспілок як одного з головних чинників і 
засобів забезпечення та підтримки соціальної злагоди, стабілізації та зростання 
економіки, підвищення рівня зайнятості та підвищення рівня життя 
працюючого населення. 

 
І. Основні підсумки виконання Програми  

зайнятості населення Запорізької області у 2012 році 
У Запорізькій області протягом 2012 року склалася непроста соціально-

економічна ситуація.  
Так, обсяг промислового виробництва за 2012 рік порівняно з             

2011 роком скоротився на 3,2 %. Скорочення загального обсягу промислового 
виробництва по області та в окремих галузях, у тому числі в добувній 
промисловості (на 0,5 %), машинобудуванні (на 3,5 %), металургії (на 3,7 %), 
хімічній та нафтохімічній промисловості (на 5,1 %), виробництві іншої 
неметалевої мінеральної продукції (на 15,3 %) та легкій промисловості (на   
18,8 %) обумовлено, з одного боку, високою порівняльною базою 2011 року, з 
іншого – складною ситуацією на ряді провідних підприємств цих галузей через 
зростання тарифів на електроенергію, падіння попиту та цін на продукцію на 
світовому ринку, проблемами з поверненням податку на додану вартість і 
відсутністю ефективних заходів державної підтримки. 

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства за       
2012 рік склав 7056,4 млн. грн. і скоротився порівняно з 2011 роком на 19,2 %, 
що є наслідком негативного впливу несприятливих погодних умов у 2012 році. 

Слід зазначити, що протягом 2012 року в економіку області 
закордонними інвесторами вкладено $ 179,8 млн. прямих іноземних 
інвестицій, що у 4,7 раза більше ніж за 2011 рік. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 31.12.2012 становив         
$ 1144,2 млн., що на 15,9 % більше від обсягів інвестицій на початок 2012 
року. Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу 
відповідно становив $ 637,2, що на 17,9 % більше ніж за 2011 рік. 

Протягом 2012 року кількість малих підприємств збільшилася на 2,4 % 
до 2011 року і становила 18,1 тис. одиниць, де зайнято майже 78 тис. найманих 
працівників.  

Однак, чисельність фізичних осіб – підприємців зменшилася і склала 
105,6 тис. осіб, або 99 % до показника 2011 року. Головною причиною 
зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності була їх вразливість 
до змін у законодавстві, що регулює підприємницьку діяльність, зокрема, в 
частині оподаткування та дозвільної системи.  

При цьому слід зазначити, що основним видом економічної діяльності 
підприємців є роздрібна торгівля, де розмір заробітної плати у 2012 році 
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складав 64 % від середнього по області, в той час як в Україні це 
співвідношення становило 89 %. 

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного 
працівника області за 2012 рік склала 2927 грн. (по Україні - 3025 грн.). Темпи 
зростання заробітної плати в області склали 112,3 %, проти 114,9 % по Україні. 

Індекс реальної заробітної плати в області за 2012 рік по відношенню до 
2011 року становив 112 % (по Україні 114,4 %). 

Середньорічна чисельність наявного населення області за 2012 рік 
склала 1788,5 тис. осіб, у тому числі: сільського – 411 тис. осіб, міського – 
1377,5 тис. осіб.  

Ринок праці області розвивався під впливом ремісії в економіці, яка 
призвела до закриття або зупинки неконкурентоспроможних підприємств, 
вивільнення або звільнення зайнятих на них працівників, зменшення кількості 
новостворених робочих місць.  

Економічна нестабільність позначилася на попиті на робочу силу та  
втратах робочого часу. За даними органів статистики середньооблікова 
чисельність штатних працівників в області протягом 2012 року скоротилася на  
4,8 тис. осіб і на 01.01.2013 становила 447,9 тис. осіб; у неоплачуваних 
відпустках за ініціативою адміністрації знаходилося 7,8 тис. осіб, або 1,8 % 
середньооблікової чисельності штатних працівників; у режимі скороченого 
робочого дня (тижня) працювало 68,9 тис. осіб, або 15,4% середньооблікової 
штатної чисельності працівників.  

Кількість вакансій, наданих до служби зайнятості області на 01.01.2013, 
зменшилася до 0,4 тис. одиниць проти 0,8 тис. на початок 2012 року, 
навантаження на одне вільне робоче місце збільшилося від 28 осіб до 62 осіб. 

Протягом 2012 року на обліку в службі зайнятості області перебувало                 
85 тис. громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, що на 0,2 тис. осіб більше, 
ніж у 2011 році.   

Спільна робота органів виконавчої влади, профспілок, роботодавців і 
служби зайнятості дозволила в 2012 році дещо пом’якшити ситуацію на ринку 
праці. За сприянням служби зайнятості знайшли роботу 37,8 тис. осіб, що на 
3,8 тис. осіб більше ніж у 2011 році, пройшли навчання новим професіям і 
перенавчання 10 тис. осіб проти 8,6 тис. осіб, брали участь в оплачуваних 
громадських роботах 26 тис. осіб проти 16,7 тис. осіб відповідно.  

Загалом рівень охоплення безробітних активними формами сприяння 
зайнятості у 2012 році зріс і склав 86,9 % проти 69,8 % у попередньому році.  

Однак за даними органів статистики чисельність економічно-активного 
населення області у 2012 році склала 882,6 тис. осіб, що на 9,3 тис. осіб менше, 
ніж у 2011 році. Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років 
зменшилася на 6,2 тис. осіб і склала 821,2 тис. осіб. У той же час її чисельність 
серед працездатного віку збільшилася на 13,1 тис. осіб. 

Рівень зайнятості, визначений за методологією МОП, зріс у 2012 році до 
60,6 % проти 60,4 % у 2011 році, а рівень безробіття серед населення віком 15-
70 років відповідно зменшився до 7 % проти 7,2 %. 
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Водночас чисельність осіб, застрахованих у системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування зменшилася на 
14,8 тис. осіб і на 01.01.2013 становила 550,3 тис. осіб., що практично 
дорівнювало чисельності пенсіонерів в області.  

Розрив між показниками зайнятого населення та чисельністю 
застрахованих осіб свідчить про суттєві обсяги нелегальної зайнятості. 
Внаслідок поширення практики приховування доходів, осіб зайнятих 
економічною діяльністю, шляхом виплати роботодавцями “тіньової” 
заробітної плати та мінімізації зобов’язань зі сплати страхових внесків, понад 
37 тис. осіб, застрахованих у системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, у т.ч. 2,5 тис. керівників, сплачують внески в 
мінімальному розмірі. Надто низький рівень заробітної плати в окремих видах 
економічної діяльності (торгівля, готельний та ресторанний бізнес, транспорт, 
будівництво тощо) та у малому підприємництві вказує, що тіньові трудові 
відносини поширені переважно у сфері малого та середнього бізнесу.  

Це призводить до непродуктивного використання робочої сили, 
обмеженості можливостей значної чисельності працівників щодо підвищення 
їх кваліфікаційного рівня, подальшого зростання на ринку праці дисбалансу 
між попитом та пропонуванням робочої сили, збільшенню молодіжного 
безробіття тощо. 

Однак підвищення рівня офіційної зайнятості населення та розв’язання 
проблеми легалізації трудових відносин залежатиме від прийняття рішень на 
державному рівні, передусім, щодо визначення нових концептуальних 
підходів до оплати праці в Україні. 

 
II. Основні тенденції соціально-економічного  

розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці 
Головною метою на 2013 рік є підвищення якості життя населення на 

основі продовження реалізації програми економічних реформ та нової 
соціальної політики Президента України, активізації внутрішнього потенціалу 
регіональної економіки.  

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції в області за січень-
лютий 2013 року склав 11,4 млрд. грн., або 6,5 % обсягу реалізації по Україні.  

Приріст обсягу промислового виробництва порівняно з січнем-лютим 
2012 року склав 2,4 %. Зростання виробництва відбулося у машинобудуванні – 
на 26,2 %, легкій промисловості – на 24,3 %, металургійному виробництві – на 
1,4 %, добувній промисловості – на 1,3 %; скорочення - у виробництві коксу та 
продуктів нафтоперероблення (на 0,4 %), у виробництві хімічних речовин і 
хімічної продукції (на 30,1 %) та гумових і пластмасових виробів та іншої 
неметалевої мінеральної продукції (на 5 %), харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів (на 9 %), а також у постачанні електроенергії (на 2,2 %). 

Валова продукція сільського господарства за січень-лютий 2013 року 
склала 283,4 млн. грн. і збільшилася порівняно з відповідним періодом        
2012 року на 2,5 %. 



 7 

Складна економічна ситуація суттєво позначилася на зареєстрованому 
ринку праці. Фактичне вивільнення працівників з підприємств області у            
І кварталі 2013 року порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшилося 
удвічі і склало майже 2 тис. осіб. 

У січні-березні 2013 року на обліку в обласній службі зайнятості 
перебувало 37,1 тис. безробітних, що на 6,2 тис. осіб, або 20,1 % більше, ніж у 
відповідному періоді 2012 року. 

Кількість вакансій, наданих роботодавцями до служби зайнятості, на 
01.04.2013 становила 1,6 тис. одиниць (на 01.04.2012 – 2,5 тис. од.). Таким 
чином, на одне вільне робоче місце претендувало 17 осіб (на 01.04.2012 –       
10 осіб). 

Зусилля облдержадміністрації будуть спрямовані у 2013 році на 
стабілізацію економіки, а у наступних роках - на забезпечення економічного 
зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, справедливої 
оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили, залучення стимулів 
до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення 
продуктивності праці. 

У 2013 році прогнозується збільшення промислового виробництва на    
0,2 % завдяки зростанню у машинобудуванні – на 1,5 %, електроенергетиці – 
на 1 %, у виробництві коксу, хімічній та харчовій промисловості – по 2 %, а 
також добувній промисловості - на 3 %. Враховуючи прогнози основних 
металургійних підприємств, у поточному році в галузі очікується скорочення 
виробництва на 4 %.  

Зростання сільськогосподарського виробництва прогнозується на рівні 
16 %, завдяки залученню коштів державного бюджету на здійснення 
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через 
механізм здешевлення кредитів; часткову компенсацію вартості техніки тощо.  

У складі пріоритетів на наступні роки - проведення активної 
інвестиційної політики, розвиток міжрегіонального та міжнародного 
співробітництва. Продовжуватиметься системна робота щодо створення 
сприятливого підприємницького клімату, виконання поставлених завдань 
щодо поліпшення якості та спрощення умов надання адміністративних послуг 
і дозволів.  

Облдержадміністрація приділятиме значну увагу конструктивній 
співпраці з підприємцями, їх об’єднаннями для вирішення найбільш 
актуальних питань розвитку підприємництва на засадах партнерства, довіри та 
взаємодопомоги.  

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного 
працівника області у 2013 році має підвищитися порівняно з попереднім роком 
на 8 % - до 3160 грн. У наступні роки прогнозні темпи її зростання 
складатимуть близько 110 % щороку, а її розмір у 2017 році досягне 4600 грн.  

З урахуванням факторів уповільнення темпів природного скорочення 
населення, підвищення народжуваності та зменшення зовнішнього 
міграційного відтоку впродовж 2013-2017 років очікується зменшення 
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середньорічної чисельності населення на 0,4-0,5 % щороку – до 1750 тис. осіб 
у 2017 році. 

Розвиток подій, що відбуватимуться на ринку праці області в 2013-2017 
роках, визначатиметься, насамперед, ходом відновлення економіки області та 
темпами її зростання.  

Враховуючи певну інертність процесів на ринку праці, темпи 
позитивних змін залежатимуть від забезпечення подальшої стабільності 
роботи підприємств області.  

Значних змін на фіксованому ринку праці не очікується. Головним 
елементом підвищення конкурентноздатності людей на ринку праці мають 
стати нові форми професійного навчання, перенавчання та підвищення 
кваліфікації безробітних, удосконалення професійної орієнтації, реалізація 
принципу навчання протягом усього життя. 

Таким чином, зусилля органів місцевої виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування будуть спрямовані у 2013 році на забезпечення 
стабілізації та у наступні роки зростання економіки й поліпшення ситуації на 
ринку праці області. З цією метою передбачається забезпечити протягом п’яти 
років розширення сфери застосування праці шляхом створення не менш як  
150 тис. нових робочих місць. 

Відповідно до Державної програми активізації розвитку економіки на 
2013-2014 роки прогнозується створення нових робочих місць завдяки: 

реалізації низки проектів у ПАТ “Запорізький автомобілебудівний 
завод”; 

організації виробництва вертольотів у ПАТ “Мотор Січ”; 
розроблення та серійного виробництва турбореактивного двоконтурного 

двигуна АИ-28 на ДП “ЗМКБ “Прогрес”. 
Крім цього, очікується відновлення виробничих потужностей             

ПАТ “Запорізький завод феросплавів”, створення виробництва гіпохлориту 
натрію на базі ЗДП “Кремнійполімер”. 

У 2013-2017 роках очікується збільшення обсягів прямих іноземних 
інвестицій в область і створення нових робочих місць завдяки реалізації 
проектів альтернативної енергетики, гірничодобувної промисловості утилізації 
твердих побутових відходів, таких як: 

проект з розробки Великотокмацького родовища марганцевої руди 
(торгово-промислова корпорація «Хунсін»).  

будівництво парків вітрових електростанцій на територіях 
Приазовського, Приморського та Бердянського районів області (інвестор –    
ТОВ “Вінд Пауер” ДТЕК).  

будівництво вітрових електростанцій на території Приазовського і 
Мелітопольського районів (Euro Cape New Energy). 

інвестиційні проекти на полігонах твердих побутових відходів міст 
Бердянськ, Енергодар і Мелітополь (інвестори – групи іспанських компаній 
«HERA»). 

З метою закріплення позитивних тенденцій і зрушень у процесі 
залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області триватиме 
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робота з оновлення Банку інвестиційних проектів підприємств Запорізької 
області та його розповсюдження серед цільових інвесторів, що також 
сприятиме створенню нових робочих місць. 

У результаті виконання Програми очікується, що рівень безробіття 
населення у віці 15-70 років, визначений за методологію МОП, в області 
протягом 2013-2017 років має скоротитися від 7 % до 6 %, а чисельність 
безробітних – від 61,1 тис. осіб до 51,8 тис. осіб. 

Виконання Програми дасть змогу: 
забезпечити розширення сфери застосування праці шляхом створення 

нових робочих місць, а отже, збільшити чисельність осіб, зайнятих 
економічною діяльністю; 

зменшити обсяги безробіття, у тому числі серед молоді та сільського 
населення; 

підвищити мобільність робочої сили на ринку праці, її якість та 
конкурентоспроможність, зокрема осіб віком від 45 років; 

підвищити якість робочих місць за умовами та оплатою праці; 
зменшити обсяги нелегальної зайнятості; 
підвищити престижність праці за робітничими професіями; 
ліквідувати абсолютну бідність серед працездатних осіб; 
забезпечити зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
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ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення  
ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року 

 
№ 
з/п 

 

Найменування  
заходу 

Виконавці  
(місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, установи, 
організації, сторони соціального діалогу) 

Термін  
виконання 

1 2 3 4 
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання  

заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць 

1.1. Забезпечити виконання 
Регіональної угоди між 
облдержадміністрацією та 
обласною радою, обласною 
федерацією роботодавців, 
обласною радою профспілок, а 
також Обласної тристоронньої 
угоди про зайнятість та робочі 
місця щодо стабілізації ситуації 
на ринку праці області та 
підвищення рівня зайнятості 
населення шляхом створення 
нових робочих місць з 
належними умовами праці та 
гідною оплатою праці  
 

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціального захисту населення; 
економічного розвитку і торгівлі; 
промисловості та розвитку 
інфраструктури; обласна 
федерація роботодавців, обласна 
рада профспілок, обласний, 
міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 
 

2013-2017 
роки 

1.2. Проводити інформаційну 
кампанію щодо посилення 
мотивації до легальної 
продуктивної зайнятості та з 
метою сприяння ефективному 
використанню робочої сили і 
забезпечення соціального захисту 
працівників 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Державна податкова адміністрація 
у Запорізькій області, 
Територіальна державна інспекція 
праці у Запорізькій області, 
Головне управління Пенсійного 
фонду України в Запорізькій 
області, обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 
 

2013 -2017 
роки 

1.3. Сприяти збереженню ефективних 
існуючих і створенню нових 
робочих місць шляхом надання 
допомоги у вирішенні 
проблемних питань на 
підприємствах області 
 

Департаменти 
облдержадміністрації: 
промисловості та розвитку 
інфраструктури; 
агропромислового розвитку 
 

2013-2017 
роки 

1.4. Забезпечити поширення серед 
потенційних інвесторів 
інформації щодо природно-
ресурсного та економічного 
потенціалу області, інвестиційних 
проектів окремих підприємств та 
організацій; розробити 
інформаційно-аналітичний 
матеріал про кадровий потенціал 
регіону для інвесторів 

Департаменти 
облдержадміністрації: 
промисловості та розвитку 
інфраструктури; 
агропромислового розвитку; 
управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, обласний 
центр зайнятості 

2013-2017 
роки 
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1 2 3 4 
1.5. Забезпечити оперативне 

інформування сільсько-
господарських товаровиробників 
щодо раціональних методів 
ведення сільгоспвиробництва, 
передових науково-технічних 
розробок і технологій, умов та 
порядку надання фінансової 
підтримки розвитку 
агровиробництва за рахунок 
бюджетних коштів 
 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації  

2013-2017 
роки 

1.6. Сприяти розширенню сфери 
застосування праці в сільській 
місцевості шляхом виконання 
цільових програм, спрямованих 
на розвиток українського села та 
забезпечення надання державної 
підтримки в межах коштів, 
передбачених на ці цілі  
 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації  

2013-2017 
роки 

1.7. Сприяти розвитку малого і 
середнього підприємництва 
шляхом організації та проведення 
інформаційних семінарів з 
орієнтації на підприємницьку 
діяльність щодо можливих 
перспективних галузей для 
відкриття власної справи. 
Проводити для зацікавлених осіб 
профконсультації з питань 
вибору галузі малого 
підприємництва та діагностики 
індивідуальних здібностей  
 

Департамент економічного 
розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації, обласний, 
міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості 
 

2013-2017 
роки 

 

1.8. Забезпечити надання 
консультацій громадянам з 
питань започаткування та 
ведення підприємницької 
діяльності 
 

Райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, обласний, міські, 
районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості 
 

2013-2017 
роки 

1.9. Залучати до навчання на курсах 
цільового призначення “Основи 
підприємницької діяльності” 
безробітних із числа соціально-
незахищених категорій 
населення, у тому числі інвалідів, 
осіб, що звільнилися із місць 
позбавлення волі, з подальшим 
залученням їх до 
підприємницької діяльності 
 

Департамент економічного 
розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації, обласний, 
міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості 
 

2013-2017 
роки 

 

1.10. Забезпечити конструктивний 
соціальний діалог з власниками 
малого та середнього бізнесу 
щодо легалізації прихованої 
зайнятості та заробітної плати і 
підвищення офіційної заробітної 
плати у цій сфері до рівня не  

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціального захисту населення; 
економічного розвитку і торгівлі; 
промисловості та розвитку 
інфраструктури; обласна 
федерація роботодавців, обласна  

2013-2017 
роки 
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1 2 3 4 
 нижчого за середній по 

відповідній території та середній 
по Україні у відповідній галузі 

рада профспілок, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 

 

1.11. Організувати проведення 
громадських та інших робіт 
тимчасового характеру в регіоні. 
Визначити види громадських 
робіт, що відповідають потребам 
певної територіальної громади 
або задовольняють суспільні 
потреби територіальних громад. 
Передбачити в місцевих 
бюджетах виділення коштів на 
організацію та проведення 
громадських робіт 
 

Райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, обласний, міські, 
районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості, 
підприємства, установи та 
організації 

2013-2017 
роки 

1.12. Проводити моніторинг створення 
робочих місць у суб’єктів 
господарювання області 

Департамент соціального захисту 
населення; управління у справах 
преси та інформації 
облдержадміністрації; обласний, 
міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 
 

2013-2017 
роки 

1.13. Проводити моніторинг укладання 
та виконання колективних 
договорів на підприємствах, в 
установах та організаціях усіх 
форм власності, які 
використовують найману працю. 
Забезпечити методичну допомогу 
суб’єктам господарювання щодо 
укладання колективних договорів 
з метою забезпечення 
регулювання соціально-трудових 
відносин шляхом розвитку 
соціального діалогу 
 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації; 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, обласна рада 
профспілок 
 

2013-2017 
роки 

1.14. Аналізувати стан соціально-
трудових відносин на 
підприємствах області та 
інформувати про його вплив на 
динаміку зайнятості населення 
через засоби масової інформації 
 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації; 
обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 
 

2013-2017 
роки 

1.15. Забезпечити державний нагляд і 
контроль за дотриманням вимог 
законодавства про працю та про 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок 
безробіття з метою забезпечення 
реалізації прав і гарантій 
працівників відповідно до 
чинного законодавства 

Територіальна державна інспекція 
з питань праці у Запорізькій 
області, Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації; виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, обласна рада 
профспілок 
 

2013-2017 
роки 
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2. Підвищення професійного рівня  
та конкурентоспроможності економічно активного населення 

2.1. Сприяти ефективній роботі 
Асоціації фахівців з питань 
професійного навчання на 
виробництві “Ресурс” щодо 
поліпшення якості трудового 
потенціалу області 
 

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціального захисту населення; 
освіти і науки, молоді та спорту; 
обласна федерація роботодавців 

2013-2017 
роки 

2.2. Забезпечити методичне 
супроводження професійного 
навчання кадрів на виробництві 
 

Департаменти 
облдержадміністрації: освіти і 
науки, молоді та спорту; 
соціального захисту населення 
 

2014-2017 
роки 

2.3. Сприяти забезпеченню аграрного 
сектора економіки 
кваліфікованими кадрами 
шляхом підготовки фахівців за 
цільовим призначенням та їх 
залучення до роботи в сільській 
місцевості 
 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації  

2013-2017 
роки 

2.4. Забезпечити укладання угод на 
цільову підготовку фахівців 
соціальної сфери для сільської 
місцевості, передбачивши взаємні 
зобов’язання підприємств, 
організацій та установ, вищих 
навчальних закладів і студентів 
 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації  

2013-2017 
роки 

2.5. Сприяти організації стажування 
студентів, учнів (слухачів) вищих 
і професійно-технічних 
навчальних закладів на 
підприємствах, в установах, 
організаціях 
  

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, вищі 
навчальні заклади, підприємства, 
установи, організації 
 

2014-2017 
роки 

2.6. Сприяти запровадженню дуальної 
системи підготовки робітничих 
кадрів у системі професійно-
технічних навчальних закладів 
 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації 
 

2014-2017 
роки 

2.7. Проводити профорієнтаційну 
роботу з молоддю із залученням 
організацій роботодавців та їх 
об’єднань, організацій 
профспілок та їх об’єднань з 
метою мотивації до вибору 
робітничих професій, 
затребуваних у реальному секторі 
економіки 
 

Обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

2013-2017 
роки 

 

2.8. Забезпечити професійну 
підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації 
зареєстрованих безробітних 
(зокрема, за інтегрованими  

Обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості; Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації,   

2013-2017 
роки 
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 професіями) на замовлення 

роботодавців. Впроваджувати 
довготривалу співпрацю з 
провідними підприємствами 
області для організації 
випереджаючого професійного 
навчання безробітних 

підприємства, установи та 
організації 

 

2.9. Залучати вищі та професійно-
технічні навчальні заклади до 
здійснення перепідготовки 
незайнятого населення 
 

Обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 
 

2013-2017 
роки 

2.10. Забезпечити організацію 
підтвердження неформального 
професійного навчання осіб за 
робітничими професіями 

Обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації, обласна 
федерація роботодавців, обласна 
рада профспілок, навчальні 
заклади 
 

2013-2017 
роки 

2.11. Організувати роботу щодо видачі 
ваучерів для перепідготовки, 
спеціалізації, підвищення 
кваліфікації громадянам категорії 
«45+» з метою підвищення їх 
конкурентоспроможності на 
ринку праці  

Обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
підприємства, установи та 
організації, навчальні заклади 
 

2013-2017 
роки 

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці  
та удосконалення регулювання трудової міграції 

3.1.  Забезпечити надання 
інформаційно-консультативної та 
правової допомоги громадянам 
України, які виїжджають за   
кордон для працевлаштування, 
оздоровлення, відпочинку та в 
інших цілях 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
УМВС України в Запорізькій 
області, обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міських рад міст 
обласного значення 
 

2013-2017 
роки 

3.2. Забезпечити систематичну 
інформаційно-роз’яснювальну 
роботу щодо переваг легальних 
трудових відносин для 
забезпечення соціального захисту 
працівників, які: 
мають дозвіл на постійне 
проживання на території 
іноземної держави, що одночасно 
дає право на безстрокове 
працевлаштування; 
мають тимчасовий дозвіл на 
перебування і на  

ГУМВС України в Запорізькій 
області, Державна податкова 
служба у Запорізькій області, 
обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 

2013-2017 
роки 
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 працевлаштування; 

на законних підставах тимчасово 
перебувають на території 
іноземної держави і незаконно 
працюють; 
перебувають на території 
іноземної держави незаконно і 
незаконно працюють 

 

 

3.3. Застосовувати передбачені 
законодавством механізми 
здійснення контролю за 
використанням праці іноземців в 
Україні з метою запобігання їх 
нелегальній зайнятості 

ГУМВС України в Запорізькій 
області, обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 
 

2013-2017 
роки 

3.4. Проводити аналіз стану ринку 
праці області в частині попиту та 
пропозицій робочої сили за 
окремими галузями та 
професійними напрямами з 
метою його збалансування 
 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 
 

 

4.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту 
і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці 

4.1. Сприяти працевлаштуванню 
громадян, які мають додаткові 
гарантії у сприянні 
працевлаштуванню, в тому числі:  
на нові робочі місця шляхом 
компенсації фактичних витрат 
роботодавця у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування; 
молоді на перше робоче місце за 
отриманою професією 
(спеціальністю), у тому числі в 
рахунок встановленої 
законодавством квоти 
 

Міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості, 
Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
підприємства, установи,  
організації 

2013-2017 
роки 

4.2. Сприяти зайнятості осіб з 
інвалідністю шляхом: 
сприяння працевлаштуванню 
інвалідів, у тому числі шляхом 
компенсації роботодавцям 
фактичних витрат у розмірі 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за рахунок 
коштів Фонду соціального  

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Запорізьке обласне відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів, обласна федерація 
роботодавців, 
райдержадміністрації та 
виконкоми міських рад міст 
обласного значення, обласний, 
міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості 

2013-2017 
роки 
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 захисту інвалідів за створення 

нових робочих місць для їх 
працевлаштування; 
підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації за 
професіями (спеціальностями), 
що користуються попитом на 
ринку праці; 
збереження існуючих і створення 
нових робочих місць для 
інвалідів з належними умовами 
праці; 
розширення можливостей для 
індивідуальної трудової 
діяльності, підприємництва та 
організації власної справи 

  

4.3. Організувати інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед 
студентів вищих і професійно-
технічних навчальних закладів 
(майбутніх випускників) щодо 
можливості їх стажування у 
вільний від навчання час на 
підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форми 
власності, виду діяльності та 
господарювання для розширення 
можливостей та підвищення 
конкурентоспроможності молоді, 
запобігання безробіттю серед неї 
 

Департаменти 
облдержадміністрації: освіти і 
науки, молоді та спорту; 
соціального захисту населення, 
обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості 

2013-2017 
роки 

4.4. Надавати адресні 
профорієнтаційні послуги особам 
із інвалідністю з урахуванням їх 
особистих потреб, ступеню 
втрати здоров’я, обмеження 
життєдіяльності та потреб ринку 
праці 

 

Обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації   

2013-2017 
роки 

4.5. Сприяти підвищенню 
ефективності професійної та 
трудової реабілітації осіб з 
інвалідністю шляхом організації 
їх професійного навчання в 
загальній системі професійної 
освіти на короткострокових 
курсах, зокрема в навчальних 
центрах служби зайнятості, на 
робочому місці на підприємствах, 
в установах і організаціях 

Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціального захисту населення; 
освіти і науки, молоді та спорту; 
обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, 
Запорізьке обласне відділення     
Фонду соціального захисту 
інвалідів, центри професійної 
реабілітації інвалідів, обласна 
федерація роботодавців, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 
 
 

2013-2017 
роки 
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4.6. Забезпечити профорієнтаційну та 

психологічну підтримку, а також 
професійне навчання випускників 
загальноосвітніх шкіл, 
неповнолітніх осіб, які не 
працюють і не навчаються та 
перебувають на обліку в 
кримінальній міліції 
 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, служба у 
справах дітей 
облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення 
 

2013-2017 
роки 

4.7. Сприяти професійному навчанню 
випускників шкіл-інтернатів для 
дітей із вадами розумового 
розвитку 
 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 
облдержадміністрації, 
професійно-технічні навчальні 
заклади 
 

2013-2017 
роки 

4.8.  Забезпечити зростання 
професійної мобільності жінок 
шляхом організації їх 
професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації відповідно до потреб 
ринкової економіки регіону та з 
урахуванням освіти, 
професійного досвіду, сімейного 
стану тощо  
 

Обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості, Департаменти 
облдержадміністрації: 
соціального захисту населення; 
освіти і науки, молоді та спорту 
 

2013-2017 
роки 
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IV. Фінансове забезпечення реалізації Програми 
 Реалізація заходів Програми не потребує залучення коштів обласного 
бюджету. 

Фінансування витрат, пов’язаних із наданням соціальних послуг і 
матеріального забезпечення незайнятому населенню, зареєстрованому в 
обласній службі зайнятості, здійснюється за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття відповідно до законодавства про зайнятість населення та 
про страхування на випадок безробіття.  

Витрати щодо створення робочих місць для інвалідів і професійного 
навчання інвалідів фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального 
захисту інвалідів.  

 
V. Організаційне забезпечення Програми, механізм її реалізації 
Програма виконується шляхом реалізації заходів щодо поліпшення 

ситуації у сфері зайнятості, а також міських, районних програм зайнятості 
населення на період до 2017 року. 

Забезпечення реалізації заходів і завдань Програми безпосередньо 
покладається на відповідальних виконавців, які контролюють їх виконання у 
встановлені терміни, організовують ефективну взаємодію органів державної 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, 
суб’єктів підприємницької діяльності.  

Основні заходи та завдання програми можуть коригуватися у період її дії 
(як правило – за підсумками року), з урахуванням змін соціально-економічної 
ситуації у країні та регіоні, шляхом прийняття відповідних рішень обласної 
ради.  

Інформацію про стан виконання заходів Програми відповідальні 
виконавці подають облдержадміністрації щокварталу до 25 числа місяця, що 
настає за звітним періодом. 

У разі невиконання або несвоєчасного виконання заходів Програми 
виконавці інформують облдержадміністрацію про фактори, що стали тому 
причиною. 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації на 
підставі узагальненої інформації щороку, до 10 лютого, подає звіт про 
виконання Програми до Міністерства соціальної політики України та 
Запорізької обласної ради. 

Інформація про стан виконання Програми має постійно розглядатися на 
сесіях місцевих рад, засіданнях міськвиконкомів, колегій 
райдержадміністрацій, нарадах, семінарах тощо, із залученням організацій 
роботодавців, профспілок, інших громадських організацій та засобів масової 
інформації.  
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Таблиця 1. Основні показники ринку праці 
 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт  

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1. Чисельність 
зайнятого 
населення віком 15 
– 70 років (у 
середньому за 
період), тис. осіб – 
усього 

 

827,4 821,2 818,6 824,4 830,1 835,7 841,2 

 з неї зайнятого 
населення  
працездатного віку 

749,0 762,1 771,6 786,6 791,7 796,8 799,7 

 

2. Рівень 
зайнятості, у %  до 
чисельності 
населення: 

віком  15 -                     
70 років 

60,4 60,6 60,8 61,6 62,4 63,2 64,0 

працездатного 
віку 68,1 69,4 70,7 72,0 72,4 72,8 73,0 

віком 15 - 24 роки 37,1 39,9 
(попередні) 

42,7 46,1 48,9 51,7 51,0 
 

3. Чисельність 
безробітного 
населення віком 15-
70 років, визначена 
за методологією 
МОП (у 
середньому за 
період), тис. осіб – 
усього  

 

64,5 61,4 61,1 59,5 57,5 54,6 51,8 

працездатного 
віку 64,5 61,4 61,1 59,5 57,5 54,6 51,8 

 

4. Рівень 
безробіття, 
визначений за 
методологією 
МОП,  у % до 
чисельності 
економічно 
активного 
населення:  

віком 15 - 70 
років 

7,2 7,0 7,0 6,8 6,6 6,3 6,0 

працездатного 
віку 7,9 7,5 7,4 7,2 6,9 6,6 6,2 

віком 15 - 24 роки 13,0 12,8 
(попередні) 

12,6 12,4 12,2 11,9 11,6 
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Таблиця 2. Показники професійної підготовки 
та використання робочої сили 

 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1. Кількість 
випускників 
навчальних 
закладів в регіоні, 
тис. осіб – усього 

 

34,2 36,2 30,3 29,0 30,7 26,1 26,6 

у тому числі: 
 

       
- випускників 

вищих навчальних 
закладів ІІІ −             
ІV рівнів 
акредитації, усього 

 

20,5 23,2 17,0 15,0 17,5 13,5 14,0 

з них 
працевлаштовані як 
молоді працівники; 

 
5,1 5,7 4,3 3,8 4,4 3,4 3,5 

- випускників 
вищих навчальних 
закладів  І −                  
ІІ рівнів 
акредитації, усього 

 

3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 2,8 2,7 

з них 
працевлаштовані як 
молоді працівники; 

 
0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 

- випускників 
професійно-
технічних 
навчальних  
закладів, усього 

 

10,7 10,0 10,3 10,5 10,2 9,8 9,9 

з них 
працевлаштовані як 
молоді працівники 

 

9,3 9,3 9,0 9,2 8,9 8,6 8,8 

2. Кількість 
укладених 
договорів про 
стажування між 
роботодавцем і 
особою, яка 
продовжує 
навчання, одиниць 
– усього 

 

- - - 1000 1000 1000 1000 

з них такі, що 
передбачають 
отримання 
заробітної плати, 
одиниць 

- - - 300 300 300 300 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

3. Кількість 
укладених 
трудових договорів 
(строком не менш 
як на три роки) між 
роботодавцем та 
молодим 
працівником, що 
погоджується 
працювати в 
сільській 
місцевості, 
одиниць - усього 

 

- - 61 73 92 74 75 

в тому числі з 
отриманням:        

 
одноразової 

адресної допомоги 
- - 8 9 11 10 10 

житла - - 8 9 11 10 10 
4. 
Середньооблікова 
штатна чисельність 
працівників, тис. 
осіб 

 

452,7 447,9 443,9 445,0 448,0 450,0 453,0 

5. Кількість 
працівників, які 
знаходяться у 
вимушених 
неоплачуваних 
відпустках з 
ініціативи 
роботодавців,          
тис. осіб 

 

5,9 7,8 6,6 5,4 4,2 3,0 2,5 

у % до 
середньооблікової 
штатної 
чисельності 
працівників  

 

1,3 1,8 1,5 1,2 0,9 0,7 0,6 

6. Кількість 
працівників, які 
працюють у режимі 
неповного 
робочого дня 
(тижня),             тис. 
осіб 

 

77,2 68,9 64,8 60,7 56,6 52,5 48,4 

у % до 
середньооблікової 
штатної 
чисельності 
працівників 

 

17,1 15,4 14,5 13,6 12,6 11,7 
 

10,7 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

8. Кількість 
працівників, які 
підвищили свою 
кваліфікацію, тис. 
осіб 

 

52,0 52,0 
(попередні) 

52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 

у % до 
середньооблікової 
штатної 
чисельності 
працівників 

 

11,4 11,6 11,8 11,9 11,9 12 12 

9. Кількість 
працівників, які 
пройшли 
професійну 
підготовку та 
перепідготовку, 
тис. осіб 

 

12,6 12,7 
(попередні) 12,9 13,0 13,2 13,3 13,5 

у % до 
середньооблікової 
штатної 
чисельності 
працівників 

2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 

у тому числі: 
        
за кошти 

роботодавця 
 

- - 12,9 13,0 13,2 13,3 13,5 

за власні кошти 
 - - - - - - - 
10. Кількість осіб 

старше 45 років, що 
отримали ваучер 

- - 758 780 803 827 851 
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Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця 
 
 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1. Працевлашту-
вання на нові 
робочі місця, осіб – 
усього 

 

- - 29000 30000 31000 31000 31000 

з них: 
1.1 юридичними 

особами 
 

- - 8930 9240 9550 9550 9550 

1.2 фізичними 
особами-
підприємцями та 
іншими фізичними 
особами – 
платниками 
податку з доходів 
фізичних осіб 
(включаючи робочі 
місця для найманих 
працівників) 

 

- - 20070 20760 21450 21450 21450 

2. Працевлашту-
вання на нові 
робочі місця за 
видами економічної 
діяльності, осіб *: 

- - 29000 30000 31000 31000 31000 

сільське 
господарство, 
лісове господарство 
та рибне 
господарство 

- - 1400 1400 1400 1400 1400 

добувна 
промисловість і 
розроблення 
кар'єрів  

- - 85 90 95 95 95 

переробна 
промисловість - - 2400 2650 2800 2840 2840 
постачання 
електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого 
повітря 

- - 60 65 78 78 78 

водопостачання; 
каналізація, 
поводження з 
відходами 

- - 390 400 480 490 490 

будівництво  - - 2500 2600 2710 2720 2720 
оптова та роздрібна 
торгівля;ремонт 
автотранспортних 
засобів і 
мотоциклів 

- - 16400 16496 16672 16666 16666 

транспорт, 
складське - - 980 1050 1130 1130 1130 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

господарство, 
поштова та 
кур'єрська 
діяльність 
тимчасове 
розміщування й 
організація 
харчування  

- - 950 1044 1124 1114 1114 

інформація та 
телекомунікації - - 500 516 570 566 566 
фінансова та 
страхова діяльність - - 390 413 473 463 463 
операції з 
нерухомим майном - - 430 462 502 502 502 
професійна, 
наукова та технічна 
діяльність 

- - 580 680 720 720 720 

діяльність у сфері 
адміністративного  
та допоміжного 
обслуговування 

- - 500 576 610 600 600 

державне 
управління й 
оборона; обов'язко-
ве соціальне 
страхування 

- - 300 348 390 370 370 

освіта - - 190 204 220 220 220 
охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 

- - 400 400 400 400 400 

мистецтво, спорт, 
розваги та 
відпочинок 

- - 200 252 266 264 264 

надання інших 
видів послуг 
 

- - 345 354 360 362 362 

3. Чисельність 
працівників, за яких 
роботодавцю 
надається 
компенсація 
фактичних витрат 
по сплаті єдиного 
внеску на 
загальнообов’язко-
ве державне 
соціальне 
страхування, осіб - 
усього 

- - 

 
 
 
 
 
 

1000 

 
 
 
 
 
 

3772 

 
 
 
 
 
 

3865 

 
 
 
 
 
 

3865 

 
 
 
 
 
 

3865 

в тому числі:         
3.1 працівників у 

юридичних осіб, 
усього 

- - 400 3172 3265 3265 3265 

за яких 
компенсовано: - -      

50% суми - - - 2772 2865 2865 2865 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

нарахованого 
єдиного внеску, 
осіб 

100% суми 
нарахованого 
єдиного внеску, 
осіб 

- - 400 400 400 400 400 

3.2 працівників у 
фізичних осіб-
підприємців та 
фізичних осіб – 
платників податку з 
доходів фізичних 
осіб, усього 

- - 600 600 600 600 600 

за яких 
компенсовано:        

50% суми 
нарахованого 
єдиного внеску, 
осіб 

- - - - - - - 

100% суми 
нарахованого 
єдиного внеску, 
осіб 

- - 600 600 600 600 600 

________ 
* Види економічної діяльності наводяться відповідно до звіту щодо сум нарахованого 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого 
постановою правління  Пенсійного Фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованому 
в Мін'юсті   від 01.11.2010 № 1014/18309. 
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Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості 
України 

                 (тис. осіб) 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1. Чисельність 
осіб, що 
перебувають на 
обліку та 
отримують послуги 
протягом періоду 

20,4 23,1 19,0 

 
 

18,0 
 
 

 
 

17,0 
 
 

 
 

15,0 
 
 

 
 

10,0 
 
 

2. Чисельність 
осіб, які мають 
статус безробітного 

 
64,4 

 
61,9 

 
65,0 

 
66,0 

 
67,0 

 
68,0 

 
70,0 

3. Чисельність 
працевлаштованих 
осіб з числа тих, що 
перебувають на 
обліку 

 
 

15,6 

 
 

18,6 

 
 

9,5 
 

 
 

9,0 

 
 

8,5 

 
 

7,5 

 
 

7,0 

4. Чисельність 
працевлаштованих 
осіб з числа 
зареєстрованих 
безробітних 

 
 

18,4 

 
 

19,2 
 

 
 

21,0 

 
 

22,0 

 
 

23,0 

 
 

24,0 

 
 

25,0 

5. Чисельність 
зареєстрованих 
безробітних, які 
проходитимуть 
професійну 
підготовку, 
перепідготовку та 
підвищення 
кваліфікації 

 
 
 

8,6 

 
 
 

10,0 

 
 
 

8,9 

 
 
 

9,1 

 
 
 

9,3 

 
 
 

9,5 

 
 
 

9,7 

6. Чисельність 
осіб, залучених до 
участі у 
громадських та 
інших роботах 
тимчасового 
характеру 

16,7 26,0 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

з них 
зареєстрованих 
безробітних 

16,4 24,7 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

7. Чисельність 
осіб, яким надано 
послуги з питань 
організації 
підприємницької 
діяльності та 
ведення власної 
справи 

8,5 8,7 8,9 

 
 
 

9,1 
 
 
 

 
 
 

9,3 
 
 
 

 
 
 

9,5 
 
 
 

 
 
 

9,6 
 
 
 

з них 
організували 
власну справу 0,9 0,5 0,5 0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
 
 



 27 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів 
 
 

(осіб) 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1. Чисельність 
працюючих 
інвалідів на 
підприємствах 
установах та 
організаціях, згідно 
із звітами, 
поданими до 
відділень Фонду 
соціального 
захисту інвалідів* 
 

17723 17725 17800 18000 18050 18100 18150 

2. Кількість 
створених робочих 
місць за рахунок 
коштів Фонду 
соціального 
захисту інвалідів 

 

63 37 29 31 32 35 40 

3. Чисельність 
інвалідів, що 
перебувають на 
обліку в Державній 
службі зайнятості 
України 

 

 
 

1530 

 
 

1735 

 
 

1750 

 
 

1770 

 
 

1790 

 
 

1800 

 
 

1820 

3.1. з них 
зареєстровані 
безробітні 

 
 

1344 

 
 

1488 

 
 

1600 

 
 

1650 

 
 

1680 

 
 

1700 

 
 

1720 

4. Чисельність 
інвалідів, 
працевлаштованих 
за сприяння 
Державної служби 
зайнятості України 

 

 
 
 

400 

 
 
 

528 

 
 
 

530 

 
 
 

540 

 
 
 

550 

 
 
 

560 

 
 
 

570 

4.1. з них 
зареєстровані 
безробітні 

 
311 

 
400 

 
450 

 
455 

 
460 

 
465 

 
475 

4.1.1 у тому числі 
отримувачі 
одноразово 
виплаченої 
допомоги по 
безробіттю для 
організації 
підприємницької 
діяльності 

 

 
 
 

12 

 
 
 

17 

 
 
 

17 

 
 
 

18 

 
 
 

18 

 
 
 

19 

 
 
 

19 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

5.Чисельність 
інвалідів, 
залучених до участі 
у громадських 
роботах 

 
 

206 

 
 

363 
 

 
 

250 
 

 
 

250 
 

 
 

250 
 

 
 

250 
 

 
 

250 
 

5.1. з них з числа 
зареєстрованих 
безробітних 

 
206 

 
363 

 
250 

 
250 

 
250 

 
250 

 
250 

6. Чисельність 
інвалідів, які 
проходили 
професійне 
навчання – усього  

 
 

248 

 
 

262 

 
 

248 

 
 

249 

 
 

238 

 
 

228 

 
 

228 

зокрема за 
рахунок: 

       

6.1. коштів Фонду 
соціального 
захисту інвалідів 

 
132 

 
80 

 
65 

 
62 

 
49 

 
38 

 
35 

6.2. коштів Фонду 
загальнообов’язков
ого державного 
соціального 
страхування 
України на випадок 
безробіття 

 

 
 

116 

 
 

182 

 
 

183 

 
 

187 

 
 

189 

 
 

190 

 
 

193 

7. Чисельність 
інвалідів, 
працевлаштованих 
строком не менше 
ніж на два роки на 
нові робочі місця за 
направленням 
Державної служби 
зайнятості України, 
за яких 
роботодавцю 
надається 
компенсація 
витрат, пов’язаних 
із сплатою єдиного 
внеску на 
загальнообов’язков
е державне 
соціальне 
страхування за 
відповідну особу за 
рахунок коштів 
Фонду соціального 
захисту інвалідів 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
очікува

не 

2014 
прогноз 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

8. Чисельність 
інвалідів, 
працевлаштованих 
на підприємства, 
установи, 
організації шляхом 
надання дотацій за 
рахунок коштів 
Фонду соціального 
захисту інвалідів на 
створення 
спеціальних 
робочих місць для 
працевлаштування 
інвалідів, 
зареєстрованих у 
Державній службі 
зайнятості України 
як безробітні 

 

0 0 0 1 1 1 1 

________ 
* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою 

наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та 
Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за 
№117/13384). 
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