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І. Склад проблеми 

та обґрунтування її розв’язання програмним методом 

 

Програму зайнятості населення Запорізької області на 2018 - 2020 роки 

(далі - Програма) розроблено на підставі статті 18 Закону України «Про 

зайнятість населення», відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 07.12.2016 № 656 «Про розробку програми зайнятості 

населення Запорізької області на 2018 -2020 роки».  

Програму розроблено з урахуванням пріоритетних напрямів, цілей та 

завдань, визначених Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на 

період до 2020 року (рішення обласної ради від 25.02.2016 № 1), Планом 

заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку 

Запорізької області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 

25.02.2016 № 2); основних показників соціально-економічного розвитку, 

аналізу ринку праці області та тенденцій його розвитку за попередні роки, 

прогнозних даних та основних показників зайнятості міст і районів області на 

2018 – 2020 роки. 

Основними проблемами, що існують на ринку праці Запорізької області, є:  

зростання рівня безробіття та зменшення рівня зайнятості населення, 

нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці; 

наявність проблем молодіжного та сільського безробіття; 

дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці 

області, дефіцит кадрів робітничих професій; 

відтік кваліфікованої робочої сили закордон; 

значні обсяги нелегальної зайнятості населення та «тіньової» заробітної 

плати;  

недостатній за європейськими стандартами рівень заробітної плати, що 

обумовлює низьку мотивацію до легальної праці; 

збільшення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно 

активних підприємствах, особливо державного сектору економіки. 

Найбільше потребують соціального захисту від безробіття громадяни, які 

не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, в першу чергу молоді особи, 

особливо випускники навчальних закладів, діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, особи передпенсійного віку, особи з інвалідністю, які 

не досягли пенсійного віку, демобілізовані учасники антитерористичної 

операції, внутрішньо переміщені особи.  

Складність і різноманітність чинників, що впливають на ринок праці, 

його значні обсяги, потребують постійної системної роботи щодо моніторингу 

процесів, що відбуваються на ринку праці області, та відповідного реагування 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за участю роботодавців 

і профспілок. 

 



 

 

 

4 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Метою програми є проведення регіональної політики розширення 

можливостей для реалізації права громадян на гідну працю та підвищення 

добробуту населення за рахунок доходів від трудової діяльності. 

Ця мета відповідає цілям і завданням, визначеним Стратегією 

регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення 

обласної ради від 25.02.2016 № 1), а саме стратегічній цілі «1. Запорізький         

край – регіон з високим рівнем та якістю життя населення» та досягатиметься 

через реалізацію стратегічних цілей «2. Запорізький край – інвестиційно 

приваблива територія з розвинутим індустріальним комплексом та 

інфраструктурою» і «3. Запорізький край – регіон розвинутих сільських 

територій». 

Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити: 

створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, залучення 

незайнятої частини громадян працездатного віку до економічно активної 

діяльності, в тому числі через розвиток підприємницьких ініціатив; 

стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих 

місць; 

збереження та розвиток трудового потенціалу через: посилення мотивації 

економічно активного населення до легальної зайнятості та сприяння 

підвищенню рівня оплати праці; підвищення професійного рівня та 

конкурентоспроможності економічно активного населення, а також підвищення 

мобільності робочої сили на ринку праці; 

сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні 

на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

підвищення ролі заінтересованих у перетвореннях на ринку праці 

учасників соціального діалогу - об’єднань організацій роботодавців і 

професійних спілок, що має стати головною запорукою виконання поставлених 

завдань.  

 

ІІІ. Шляхи та способи розв’язання проблеми 

 

Безробіття - це комплексна проблема, подолання якої у сучасних 

складних соціально-економічних умовах є довготривалим процесом. 

Оптимальним способом розв’язання цієї проблеми є поєднання активної 

соціальної політики, спрямованої на зростання зайнятості через стимулювання 

створення нових робочих місць із гідними умовами та оплатою праці, з 

ефективним соціальним захистом від безробіття, насамперед осіб, які не здатні 

на рівних умовах конкурувати на ринку праці. 

З метою сприяння підвищенню рівня зайнятості та зниженню рівня 

безробіття регіональна політика у сфері зайнятості спрямовуватиметься на 

виконання пріоритетних завдань за такими основними напрямами: 
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1. Створення додаткового попиту на робочу силу шляхом: 

підвищення заінтересованості роботодавців у модернізації виробництва, 

розвитку сфер енергозбереження, будівництва, туристичної та рекреаційно-

курортної інфраструктури; 

залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів 

економічної діяльності та інфраструктури; 

підвищення заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих 

місць у перспективних секторах економіки; 

підвищення ефективності державного нагляду і контролю за дотриманням 

вимог законодавства про працю та зайнятість населення, в тому числі за 

рахунок реалізації органами місцевого самоврядування повноважень з 

контролю в цій сфері;  

активізації співпраці органів місцевої виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, контролюючих і правоохоронних органів, сторін соціального 

діалогу щодо детінізації відносин на ринку праці, забезпечення дотримання 

прав і гарантій працівників; 

подальшого розвитку підприємницьких ініціатив економічно активного 

населення; 

організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового 

характеру. 

2. Підвищення кваліфікації робочої сили шляхом: 

сприяння роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників 

на виробництві; 

організації професійного навчання зареєстрованих безробітних; 

організації роботи з підтвердження результатів неформального 

професійного навчання за робітничими професіями; 

удосконалення методів профорієнтаційної роботи з населенням, в першу 

чергу з молоддю, до вибору актуальних на обласному ринку праці професій; 

реалізації заходів, спрямованих на збалансування попиту та пропозиції 

робочої сили на регіональному ринку праці, зокрема, приведення системи 

професійно-технічної освіти області у відповідність до вимог ринку праці. 

3. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку 

праці шляхом: 

розвитку комунікацій між учасниками ринку праці; 

посилення співпраці з суб’єктами господарювання, що надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні; 

здійснення контролю за застосуванням праці іноземців в Україні з метою 

запобігання їх нелегальній зайнятості; 

удосконалення роботи центрів зайнятості Запорізької області, в тому 

числі шляхом підвищення ефективності надання послуг населенню, 

застосування сучасних інформаційних технологій. 
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4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального 

захисту та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці шляхом: 

сприяння у працевлаштуванні молодих осіб на перше робоче місце за 

отриманою професією (спеціальністю), громадян з інвалідністю, осіб інших 

соціально вразливих верств населення; 

вжиття заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб і 

демобілізованих учасників антитерористичної операції; 

сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з 

інвалідністю. 

Програма включає в себе заходи, запропоновані структурними 

підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних 

органів виконавчої влади, Запорізьким обласним центром зайнятості, 

Запорізьким обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, 

обласною радою профспілок та обласною федерацією роботодавців 

(додаються). 

 

ІV. Основні тенденції та перспективи соціально-економічного 

розвитку Запорізької області та розвитку регіонального ринку праці 

 

Протягом останніх років внаслідок політичної та економічної кризи в 

країні економічна ситуація в області характеризувалася стійким спадом 

виробництва. Так, протягом 2013 – 2016 років область втрачала щороку в 

середньому по 1,9 % валового регіонального продукту. У промисловості 

скорочення обсягів виробництва було більш значним і в 2016 році склало                

13,9 % по відношенню до 2012 року. При цьому динаміка показників сільського 

господарства була нестабільною та залежала від кліматичних умов.  

Слід зазначити, що з 2017 року в промисловості області спостерігається 

зростання індексу промислового виробництва, який за підсумками 2017 року в 

порівнянні з 2016 роком склав 105,9 %. За цим показником Запорізька область 

перемістилася з 22-23 місць за підсумками 2016 року на 10 місце серед регіонів 

України. 

Зростання обсягів виробництва забезпечили майже всі галузі 

промисловості: металургійне виробництво - на 6 %, енергетика - на 10,9 %, 

машинобудування - на 6,9 %, виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення - на 6,9 %, добувна промисловість та розроблення кар’єрів - 

на 3,5 %, виробництво гумових і пластмасових виробів – на 11 %, хімічна 

промисловість - на 35,5 %, легка промисловість - на 13,1 %. 

Обсяг реалізованої промислової продукції за підсумками 2017 року склав 

187,8 млрд. грн., або 8,7 % обсягу реалізації по Україні (3 місце серед регіонів).  

Внаслідок збільшення обсягів виробництва та за рахунок впровадження 

інноваційно-інвестиційних проектів і нових видів продукції у 2017 році на ряді 

підприємств відбулося збільшення чисельності працюючих. Так, у порівнянні з 

2016 роком у 2017 році збільшилася середньооблікова чисельність працівників 

на КП «НВК «Іскра», ТОВ ВКФ «Надія-Грандекс», ТОВ «Мелітопольський 
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завод автотракторних запчастин», ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», 

ПрАТ «Український графіт», ПрАТ «Запоріжсклофлюс», ТОВ «Василівський 

завод МК», ТОВ «НВФ МІДА, ЛТД», ТОВ «Гірничодобувна компанія 

«Мінерал», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «БЕРТІ»,                                 

ТОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт». 

Разом з тим, стримуючим фактором розвитку промислового комплексу 

області залишається високий рівень морального та фізичного зносу основних 

фондів, енерго- та ресурсовитратність виробничих процесів, який значною 

мірою впливає на зниження рівня конкурентоспроможності продукції, що 

виготовляється, зростання технологічних та екологічних ризиків, призводить до 

ліквідації виробництв. Так, за останні роки зупинили діяльність такі визначні 

підприємства області, як Запорізький суднобудівний – судноремонтний завод, 

ПАТ «Виробничо-торгівельна фірма «Селена», ВАТ «Запорізький арматурний 

завод», ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод», ПрАТ «Завод 

напівпровідників», ВАТ «Мелітопольський верстатобудівний завод                           

ім. 23 Жовтня», ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит» тощо.  

Скорочення виробництв призвело до зменшення в порівнянні з                   

2012 роком чисельності працюючих у промисловості області на 18,3 % (зі             

170 тис. осіб до 138,9 тис. осіб). Так, у 2017 році порівняно з 2016 роком на ряді 

промислових підприємств області відбулося зменшення середньооблікової 

чисельності: ПАТ «Мотор Січ», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», 

ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ЗДП «Радіоприлад»,                                 

ПрАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод», ПрАТ «Запорізький 

електровозоремонтний завод», ПрАТ «Дніпроспецсталь»,                                    

ПрАТ «Мелітопольський компресор», ПрАТ «Запоріжкокс»,                                           

ПрАТ «Запорізький завод «Перетворювач», ДП «Мігремонт»,                               

ТОВ «Бердянський кабельний завод», ТОВ «Дніпрокераміка».  

Одночасно в промисловому комплексі області, внаслідок відтоку робочих 

кадрів і перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів, назріла 

проблема із забезпеченням підприємств робочими кадрами необхідної 

кваліфікації. Нестача робочих кадрів спостерігається на                                        

ПрАТ «Мелітопольський компресор», ПАТ «Запорізький електроапаратний 

завод», ТОВ «Дніпрокераміка», ПрАТ «Дніпроспецсталь»,                                       

ПАТ «Запоріжсталь» та ін. 

Індекс сільськогосподарської продукції в області в 2017 році склав              

96,8 % (17 місце серед регіонів), що обумовлено скороченням виробництва 

продукції рослинництва на 2,7 % і тваринництва на 5 %.  

Протягом 2017 року в області функціонувало 7 агроторгових домів,                

9 районних дрібнооптових ринків живої худоби та птиці, 16 районних оптово-

продовольчих ринків, 16 заготівельних пунктів, 28 сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі в області в 2017 році склав 

36,3  млрд. грн., що становило до відповідного періоду 2016 року в порівнянних 

цінах 105,9 %. У загальних обсягах роздрібного товарообороту по Україні 

область посідає 7 місце – питома вага складає 4,4 %.   
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За січень-вересень 2017 року підприємствами та організаціями області за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10,1 млрд. грн. капітальних 

інвестицій, що на 52 % більше порівняно з відповідним періодом 2016 року. Це 

1 місце серед регіонів України за темпом приросту.  

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу склав 5808,6 грн., проти 

3654,9 грн. за аналогічний період 2016 року.  

У січні-вересні 2017 року в економіку області іноземними інвесторами 

вкладено $ 44,1 млн. прямих інвестицій, загальний обсяг яких на 01.10.2017 

склав $ 927,1 млн. (8 місце серед регіонів), що на 7,8 % більше, ніж на початок 

2017 року. На 01.10.2017 обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 

одну особу становив $ 531 (7 місце серед регіонів).  

Найбільша частина іноземних інвестицій зосереджена у промисловості – 

68,6 %, в т. ч. у переробній – 53,5 %: машинобудуванні – 21,8 %; виробництві 

харчових продуктів, напоїв та тютюну – 21,6 %; металургійному виробництві –          

9 %.  

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного 

працівника області за 2017 рік по відношенню до 2016 року зросла на 35,1 % і 

становила 6863 грн. Це складало 96,6 % від середнього її розміру по Україні 

(7104 грн.). За рівнем середньої заробітної плати область посіла 5 місце серед 

регіонів України. 

Індекс реальної заробітної плати за 2017 рік порівняно з попереднім 

роком в області склав 116,8 % (за 2016 та 2015 роки – 107,3 % і 80,8 % 

відповідно).  

Загальна сума заборгованості з заробітної плати по області за 2017 рік 

збільшилася на 58,2 млн. грн., або на 85,3 %, і на 01.01.2018 складала                 

126,4 млн. грн.  

Це зумовлено накопиченням 82,4 млн. грн. заборгованості в                            

22 структурних підрозділах ВАТ «Запоріжжяобленерго», 60,25 % пакету акцій 

якого належать Фонду державного майна України. 

Внаслідок цього, борги економічно активних підприємств області 

порівняно з початком 2017 року збільшилися на 56,7 млн. грн., або в 2 рази, і на 

01.01.2018 становили 111,4 млн. грн.  

Таким чином, динаміка погашення боргів із заробітної плати в області 

продовжувала визначатися ситуацією на 46 підприємствах державного сектору 

економіки (державні підприємства та ті, у статутному фонді яких частка 

державної власності перевищує 50 %). Заборгованість цих підприємств 

порівняно з початком 2017 року зросла на 53,9 млн. грн. (в 2 рази) і на 

01.01.2018 становила 106,8 млн. грн., відповідно питома вага їх боргів у 

загальній сумі заборгованості по області зросла від 77,6 % до 84,5 %.  

За даними органів державної статистики чисельність економічно-

активного населення області, обчисленого за методологією МОП, у січні-

вересні 2017 року склала 806,6 тис. осіб, що на 10,5 тис. осіб менше, ніж у 

відповідному періоді 2016 року та на 81,5 тис. осіб менше за відповідний період 

2012 року. 
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Внаслідок негативних процесів в економіці області, що спостерігалися 

протягом 2014-2016 років, чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років у 

січні-вересні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року 

зменшилася на 14,3 тис. осіб, а проти відповідного періоду 2012 року – на          

94,6 тис. осіб тис. осіб і склала 723,6 тис. осіб.  

У 2017 році на ринку праці області спостерігалася досить 

різноспрямована динаміка. Так, за 9 місяців 2017 року рівень зайнятості 

населення віком 15-70 років, обчислений за методологією МОП, у порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року зменшився на 0,7 % (у порівнянні                                

з 9 міс. 2012 року зменшився на 5,7 %) і склав 55,5 %, а рівень безробіття зріс 

на 0,6 % (у порівнянні з 9 міс. 2012 року зріс на 3,3 %) і становив 10,3 %.  

За 2017 рік в порівнянні з 2016 роком чисельність штатних працівників в 

області за даними органів державної статистики зменшилася на 7,4 тис. осіб, 

або на 2 %, і на 01.01.2018 склала 364,5 тис. осіб.  

При цьому протягом 2017 року на обліку в службі зайнятості області 

перебувало 68,6 тис. безробітних, що на 7,9 тис. осіб, або на 10,3 %, менше ніж 

у 2016 році. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано на вільні та 

новостворені робочі місця 41,9 тис. осіб, що на 3,6 тис., або 9,5% більше, ніж у 

2016 році. З них працевлаштовано за направленням служби зайнятості                

23,5 тис. зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування безробітних за 

направленням служби зайнятості склав 34,2 % (2016 рік –  32,2 %). При цьому 

частка працевлаштованої молоді у віці до 35 років від загальної чисельності 

працевлаштованих безробітних за 2017 рік склала 37,5 % (2016 рік – 40 %). 

На 01.01.2018 чисельність зареєстрованих безробітних становила                 

21,8 тис. осіб (на 01.01.2017 – 23,3 тис. осіб). Разом із цим, кількість вакансій, 

поданих до служби зайнятості області на цю дату, збільшилася до 851 одиниці 

проти 508 одиниць на початок 2017 року. Навантаження на одне вільне робоче 

місце зменшилося з 46 до 26 безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття в 

області на 01.01.2018 склав 2 %, що на 0,2 % нижче порівняно з початком 

минулого року. 

За даними моніторингу створення нових робочих місць у 2017 році в 

області на нові робочі місця прийнято 14,4 тис. осіб (за підсумками 2015 року – 

17,9 тис. осіб, 2016 року – 18,7 тис. осіб), з них 7,9 тис. робочих місць для 

найманих працівників у юридичних осіб та 6,5 тис. робочих місць у фізичних 

осіб. При цьому співвідношення між створеними та ліквідованими робочими 

місцями склало 119,3 % (за результатами 2015 року – 110,1 %, 2016 року – 

120,7 %).  

Чисельність застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування (найманих працівників і фізичних осіб-

підприємців) з початку 2017 року зросла (переважно за рахунок збільшення 

чисельності фізичних осіб-підприємців, які сплачували єдиний соціальний внесок) 

на 24,1 тис. осіб (або на 5,3 %) і на 01.12.2017 склала 477,5 тис. осіб.  

За орієнтовними оцінками рівень «тіньової» занятості в області за січень-

вересень 2017 року дещо скоротився і склав 33,8 % працюючих (різниця між 

обсягами зайнятого населення, визначеними за методологією МОП, та 
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чисельністю осіб, за яких роботодавці сплачують Єдиний соціальний внесок) 

проти 38 % за 2016 рік. Проте, такий рівень неформальних трудових відносин 

залишається загрозою для ефективного соціально-економічного розвитку 

області.  

Зусилля облдержадміністрації у 2018-2020 роках будуть спрямовані на 

підвищення добробуту населення області шляхом досягнення сталого 

економічного і соціально розвитку та здійснення реформ в економічній і 

соціальній сферах, використання та реалізації конкурентних переваг 

Запорізької області.  

Основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку 

Запорізької області розраховані на основі макропоказників економічного та 

соціального розвитку України на 2018-2020 роки, що затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411, і наведені нижче. 

 

 

 

 

Показники 
2018 рік 
прогноз 

2019 рік 
прогноз 

2020 рік 
прогноз 

Індекс промислової продукції до 
попереднього року, % 

103 103 103 

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг), млрд. грн. 

207,4 228,9 250,9 

Індекс сільськогосподарської продукції до 
попереднього року, % 

101,1 100,4 100,7 

Валова продукція сільського господарства 
по всіх категоріях господарств у 
постійний цінах  2010 року,  млн. грн. 

9675 10097,5 10168,2 

Капітальні інвестиції по підприємствах та 
організаціях усіх форм власності (у 
діючих цінах відповідних років), млн. грн. 

16500 18900 21500 

Індекс капітальних інвестицій до 
попереднього року, % 

145,3 137,5 128,4 

Прямі іноземні інвестиції:    

надійшли протягом року, млн. $ 56,7 39,5 30,7 

загальний обсяг на кінець року,  млн. $ 986,5 1026,0 1056,7 

Середньомісячна заробітна плата одного 
штатного працівника, грн. 

8240 9230 10340 
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Виходячи з цього пріоритетними напрямами роботи на 2018-2020 роки є: 

з питання забезпечення розвитку промисловості області - створення умов 

для підвищення ефективності роботи промислового комплексу області шляхом 

модернізації виробництв, освоєння нових видів продукції, стабілізації 

неефективно працюючих підприємств державного сектору економіки, а також 

сприяння забезпеченню підприємств робочими кадрами необхідної 

кваліфікації; 

щодо агропромислового комплексу - активний розвиток тваринництва 

(молочне і м’ясне скотарство, свинарство, птахівництво, кролівництво, 

конярство), рослинництва (овочівництво, плодоовочівництво, виноградарство, 

садівництво), харчової і переробної промисловості та збільшення виробництва 

сільськогосподарської продукції.  

У складі пріоритетів на наступні роки - проведення активної 

інвестиційної політики, розвиток міжрегіонального та міжнародного 

співробітництва. Значна увага приділятиметься конструктивній співпраці з 

підприємцями, їх об’єднаннями для вирішення найбільш актуальних питань 

розвитку підприємництва на засадах партнерства, довіри та взаємодопомоги, 

фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів господарювання.  

Основною метою є створення сприятливих умов для бізнес-середовища, 

забезпечення сталого розвитку малого і середнього підприємництва, 

збільшення його внеску в соціально-економічний розвиток Запорізького 

регіону та підвищення його конкурентоспроможності. 

Очікується, що:  

кількість малих підприємств має скласти в 2018 році – 13259 одиниць 

(101,5 % до очікуваного показника на 2017 рік), у 2019 році – 13325 одиниць, 

у 2020 році – 13458 одиниці (103 % до очікуваного показника на 2017 рік); 

кількість середніх підприємств має скласти в 2018 році – 582 одиниці 

(100,9 % до очікуваного показника на 2017 рік), у 2019 році – 586 одиниць, 

у 2020 році – 592 одиниці (102,6 % до очікуваного показника на 2017 рік); 

Розвиток подій, що відбуватимуться на ринку праці області в 2018-               

2020 роках, визначатиметься ходом відновлення економіки області та темпами 

її зростання. Враховуючи певну інертність процесів на ринку праці, темпи 

позитивних змін залежатимуть від забезпечення подальшої стабільності роботи 

реального сектору економіки області.  

Значних змін на зареєстрованому ринку праці не очікується. 

Прогнозується, що повільно збільшуватиметься кількість вакансій, наданих 

роботодавцями до служби зайнятості, та відповідно, чисельність 

працевлаштованих осіб.  

Продовжуватиметься системна робота щодо спільного фінансування 

оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття та місцевих бюджетів. 

Водночас очікується зменшення чисельності безробітних, охоплених 

професійним навчанням, перенавчанням і підвищенням кваліфікації у зв’язку зі 

змінами в законодавчій базі з цього питання. 
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У 2018 - 2020 роках за підтримки облдержадміністрації в Запорізькій 

області триватиме реалізація низки масштабних інвестиційних проектів, 

завдяки яким прогнозується створення нових робочих місць. 

Будівництво вітрових електростанцій на території Приазовського та 

Мелітопольського районів (Інвестор – EuroCapeNewEnergy). У рамках проекту 

заплановане будівництво нової трансформаторної підстанції потужністю 

330КВт. Загальна площа вітропарка, що розташовуватиметься на території 

Приазовського та Мелітопольського районів, складе 360 га. Будівництво 

заплановано розпочати у січні-лютому 2018 року. На час будівництва буде 

створено більше 200 робочих місць; 

Будівництво сонячної електростанції загальною потужністю 50 МВт    

ТОВ «Токмак СоларЕнерджі» на території Токмацького району (Інвестор – 

ТОВ «Токмак СоларЕнерджі»). Рішення проблеми щодо розгляду питання про 

можливість проведення проектних робіт, необхідних для приєднання 

генеруючих потужностей до мережі НЕК «Укренерго», надасть можливість 

протягом 2018 року завершити будівництво та приєднати генеруючі потужності 

до енергетичної системи України, створивши більше 100 нових робочих місць і 

залучивши на територію більше 60 млн. євро інвестицій; 

Будівництво парків вітрових електростанцій на територіях 

Приазовського, Приморського та Бердянського районів області (Інвестор –  

ТОВ «Вінд Пауер» ДТЕК). У період до 2019 року підприємство Групи ДТЕК - 

ТОВ «ВІНД ТЕХ» планує реалізацію в області проектів будівництва 

вітроелектростанцій потужністю до 200 МВт, що потребує отримання 

товариством на праві користування земельних ділянок з метою будівництва та 

розміщення потужностей вітроелектростанцій. 

У галузі сільського господарства прогнозується подальше впровадження 

новітніх технологій, введення нових і відновлення роботи існуючих 

потужностей суб’єктів господарювання, в тому числі:  

будівництво перевантажного терміналу об’єкта ТОВ СП «НІБУЛОН» 

(Вільнянський район), що надасть змогу створити 150 робочих місць; 

сховище для плодово-ягідних культур ТОВ СПП «Лана» (Михайлівський 

район); 

будівництво приміщення для розтелень корів на 100 голів і доїльного залу 

на 1000 голів у ПСП «Росія» (Бердянський район); 

будівництво тваринницького приміщення для утримання молодняка 

великої рогатої худоби на 100 голів у ПрАТ «Міжрайплемпідприємство» 

(Токмацький район); 

завершення будівництва свиноферми на 1400 голів у ТОВ «Світанок» 

(Михайлівський район). 

 

V. Очікувані результати, ефективність Програми  

 

Вжиття системних заходів щодо збереження трудового потенціалу 

області, розвитку цивілізованого ринку праці в регіоні, надання підтримки 

зайнятості неконкурентоспроможним на ринку праці верствам населення 
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дозволять забезпечити створення умов для повноцінної реалізації громадянами 

права на працю. 

Прогнозується, що в ході виконання Програми протягом 2018-2020 років 

в області буде працевлаштовано на новостворені робочі місця щонайменше               

50 тис. осіб (16 тис. осіб у 2018 році та по 17 тис. осіб у 2019-2020 роках).  

У результаті виконання Програми очікується, що рівень безробіття 

населення у віці 15-70 років, визначений за методологію МОП, в області 

протягом 2018-2020 років має скоротитися від 10,4 % до 9,3 %, а чисельність 

безробітних – від 84,5 тис. осіб до 73 тис. осіб.  

 

VІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється 

відповідно до Законів України «Про зайнятість населення» та «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».  

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 осіб з інвалідністю і їх 

професійного навчання фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального 

захисту інвалідів.  

Реалізація заходів Програми не потребує залучення коштів обласного 

бюджету. 

 

VІІ. 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 2018-2020 роки. 

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 в період її дії 

(як правило – за підсумками року), з урахуванням змін соціально-економічної 

ситуації в 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. 
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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 20 березня, 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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VIII. Заходи щодо поліпшення  
ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки 

№ 
з/п 

 

Найменування  
заходу 

Виконавці  
(місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, установи, 
організації, сторони соціального діалогу)  

Термін  
виконання 

1 2 3 4 

I. Створення додаткового попиту на робочу силу 

1. Забезпечити виконання 
Територіальної угоди між 
облдержадміністрацією, обласною 
федерацією роботодавців та 
обласною радою профспілок  
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; 
агропромислового розвитку; 
житлово-комунального 
господарства та будівництва; 
Запорізька обласна федерація 
роботодавців, Запорізька обласна 
рада профспілок, обласний, міські, 
районні, районні у м. Запоріжжя 
центри зайнятості та філії 
Запорізького обласного центру 
зайнятості, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст 
обласного значення, об’єднані 
територіальні громади 

2018-2020 
роки 

2. Проводити системну інфор-
маційно - роз’яснювальну роботу 
щодо переваг офіційно 
оформлених трудових відносин та 
негативних соціально-еконо-
мічних наслідків незадекларо-
ваної праці з метою створення 
умов для соціального захисту 
працівників  

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Головне управління ДФС у 
Запорізькій області, Головне 
управління Держпраці у 
Запорізькій області, Головне 
управління Пенсійного фонду 
України в Запорізькій області, 
Запорізька обласна федерація 
роботодавців, Запорізька обласна 
рада профспілок, обласний, міські, 
районні, районні у м. Запоріжжя 
центри зайнятості та філії 
Запорізького обласного центру 
зайнятості, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст 
обласного значення, об’єднані 
територіальні громади 

2018-2020 
роки 

3. Забезпечити своєчасне реагування 
щодо запобігання масовому 
вивільненню працівників з 
ініціативи роботодавців, у т. ч. 
шляхом надання допомоги по 
частковому безробіттю 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Запорізька 
обласна федерація роботодавців, 
Запорізька обласна рада 
профспілок  

2018-2020 
роки 

4. Сприяти розвитку малого і 
середнього підприємництва 
шляхом організації та проведення 
інформаційних семінарів з 

Департамент економічного 
розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації, Державна 
організація «Регіональний фонд 

2018-2020 
роки 
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1 2 3 4 
орієнтації на підприємницьку 
діяльність щодо можливих 
перспективних галузей для 
відкриття власної справи. 
Проводити для осіб, які бажають 
займатися підприємницькою 
діяльністю, профконсультації з 
питань розробки бізнес - плану та 
діагностики індивідуальних 
здібностей  

підтримки підприємництва в 
Запорізькій області», Запорізька 
обласна федерація роботодавців, 
обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, райдерж-
адміністрації, виконкоми міських 
рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

5. Забезпечити виконання заходів 
Комплексної програми розвитку 
малого і середнього 
підприємництва з метою 
залучення населення до 
самозайнятості 

Департаменти облдержадмі-
ністрації: соціального захисту 
населення; економічного розвитку і 
торгівлі; обласний, міські, районні, 
районні у м. Запоріжжя центри 
зайнятості та філії Запорізького 
обласного центру зайнятості, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади 

2018-2020 
роки 

6. Забезпечити підтримку 
підприєницьких ініціатив серед 
безробітних шляхом надання 
одноразової виплати допомоги по 
безробіттю на організацію 
підприємницької діяльності 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості  

2018-2020 
роки 

7. Сприяти зайнятості сільського 
населення шляхом відновлення 
роботи та проведення 
реконструкції ферм для утримання 
свиней та великої рогатої худоби, 
будівництва молочних та 
свинотоварних комплексів  

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, об’єднані 
територіальні громади  

2018-2020 
роки 

8. Сприяти створенню ринкової 
інфраструктури, активізації 
роботи продовольчих ринків, а 
також забезпеченню належних 
умов для реалізації 
сільськогосподарської продукції 
товаровиробникам підприємств 
різних форм власності 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації  

2018-2020 
роки 

9. Сприяти розширенню сфери 
застосування праці в сільській 
місцевості шляхом виконання 
цільових програм, спрямованих на 
розвиток українського села 

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, об’єднані 
територіальні громади  

2018-2020 
роки 

10. Забезпечити поширення серед 
потенційних інвесторів інформації 
щодо природно-ресурсного та 
економічного потенціалу 
агропромислового комплексу 
області, інвестиційних проектів 
окремих підприємств та 
організацій 

 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, Департа-
менти облдержадміністрації: 
агропромислового розвитку, 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

2018-2020 
роки 
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1 2 3 4 
11. Здійснювати моніторинг 

відомостей реєстру застрахованих 
осіб з метою інформування 
місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого 
самоврядування та соціальних 
партнерів щодо неповної 
зайнятості та дотримання 
мінімальних гарантій в оплаті 
праці працівників (в розрізі видів 
економічної діяльності та 
територій області) для 
оперативного реагування та 
прийняття відповідних рішень, 
спрямованих на легалізацію 
зайнятості населення 

Головне управління та 
територіальні управління 
Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області 

2018-2020 
роки 

12. Сприяти створенню нових 
високопродуктивних робочих 
місць з гідною заробітною платою 
шляхом: 

модернізації виробництв, 
освоєння нових видів продукції; 

стабілізації роботи неефективно 
працюючих підприємств 
державного сектору економіки; 

надання допомоги у вирішенні 
проблемних питань промислових 
підприємств області 

Департаменти облдержадмі-
ністрації: промисловості та 
розвитку інфраструктури, 
агропромислового розвитку; 
Запорізька обласна федерація 
роботодавців 

2018-2020 
роки 

13. Забезпечити підтримку проектів у 
сфері сільського зеленого туризму 
для сприяння підприємницькій 
ініціативі та підвищення рівня 
самозайнятості на селі 

Департаменти облдержадмі-
ністрації: економічного розвитку і 
торгівлі, агропромислового 
розвитку, культури, туризму, 
національностей та релігій; 
Державна організація 
«Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій 
області» 

2018-2020 
роки 

14. Забезпечити розробку та 
впровадження механізмів прямої 
фінансової підтримки суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва і осіб, що 
планують започаткувати власну 
справу з метою їх залучення до 
підприємницької діяльності та 
створення нових робочих місць 

Департамент економічного 
розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації, Державна 
організація «Регіональний фонд 
підтримки підприємництва в 
Запорізькій області» 

2018-2020 
роки 

15. Передбачити в місцевих бюджетах 
виділення коштів на створення 
індустріальних парків, що 
позитивно вплине на сприятливі 
умови для розвитку малого і 
середнього бізнесу 

Райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади 
 

2018-2020 
роки 

 

16. Забезпечити організацію роботи 
щодо пошуку інвестиційних 
проектів, що передбачають 
створення нових робочих місць, в 
т. ч. в рамках державно-
приватного партнерства 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконкоми міських 
рад міст обласного значення, 
об’єднані територіальні громади 

2018-2020 
роки 
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17. Розглянути питання щодо 

запровадження стимулюючого 
зменшення плати за землю та 
інших пільг для підприємств – 
інвесторів, в т.ч. для учасників 
індустріальних парків, які 
сприятимуть підвищенню рівня 
зайнятості населення 

Райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади  

2018-2020 
роки 

18. Здійснювати щоквартальне 
комплексне вивчення стану ринку 
праці в регіоні. Проблемні 
питання щодо стану ринку праці  
області, та можливі шляхи їх 
вирішення розглядати на 
засіданнях обласного 
координаційного комітету 
сприяння зайнтості наслення 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості  

2018-2020 
роки 

19. Забезпечити в межах чинного 
законодавства державний нагляд і 
контроль за дотриманням 
роботодавцями вимог 
законодавства про працю та 
робочими органами виконавчої 
дирекції Фонду соціального 
страхування України законо-
давства про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування в 
частині призначення, нарахування 
та виплати допомоги, 
компенсацій, надання соціальних 
послуг та інших видів 
матеріального забезпечення з 
метою дотримання прав і гарантій 
застрахованих осіб 

Головне управління Держпраці у 
Запорізькій області  
 

2018-2020 
роки 

II. Підвищення кваліфікації робочої сили 

1. Забезпечити організацію та 
проведення профорієнтаційної 
роботи 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, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Департамент 
освіти і науки 
облдержадміністрації, Запорізька 
обласна федерація роботодавців, 
Запорізька обласна рада 
профспілок 

2018-2020 
роки 

2. Сприяти забезпеченню 
промислових підприємств 
робочими кадрами необхідної 
кваліфікації шляхом: 

проведення профорієнтаційних 
заходів в загальноосвітніх 
навчальних закладах, 
професіографічних екскурсій на 
промислові підприємства для 
ознайомлення з виробничими 
процесами, технологіями 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Запорізька 
обласна федерація роботодавців, 
Запорізька обласна рада 
профспілок, обласний, міські, 
районні, районні у м. Запоріжжя 
центри зайнятості та філії 
Запорізького обласного центру 
зайнятості навчальні заклади, 
підприємства 
 

2018-2020  
роки 
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промислових підприємств, змістом 
робочих професій з метою 
мотивації до вибору робітничих 
професій, необхідних у реальному 
секторі економіки; 

вдосконалення професійно-
технічної освіти в регіоні, у т.ч. 
шляхом удосконалення 
регіонального замовлення на 
підготовку кваліфікованих               
кадрів за рахунок коштів                    
обласного           та          місцевого  
бюджетів, розвитку навчально-
матеріальної бази професійно-
технічних навчальних закладів, 
підвищення кваліфікації та 
стимулювання педагогічних кадрів  

3. Проводити моніторинг 
працевлаштування випускників 
професійно-технічних навчальних 
закладів та вживати відповідних 
заходів щодо приведення у 
відповідність ліцензійних обсягів з 
підготовки робітничих кадрів 
потребам ринку праці та 
легалізації використання найманої 
праці серед випускників 
професійно-технічних навчальних 
закладів 

Департамент науки і освіти 
облдержадміністрації, навчальні 
заклади 
 

2018-2020 
роки 

4. Організувати та забезпечити 
системну взаємодію закладів 
професійної освіти та 
роботодавців у напрямі 
забезпечення випускників 
професійно-технічних навчальних 
закладів першим робочим місцем 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації; Запорізька 
обласна федерація роботодавців 
 

2018-2020 

роки 

5. Здійснювати аналіз професійно-
кваліфікаційної структури робочої 
сили, перспективної потреби в 
кадрах, тенденцій розвитку 
економіки області для формування 
державного та регіонального 
замовлення на підготовку фахівців 
і робітничих кадрів 

Департаменти 
облдержадміністрації: соціального 
захисту населення; економічного 
розвитку і торгівлі; обласний, 
міські, районні, районні у                     
м. Запоріжжя центри зайнятості та 
філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Запорізька 
обласна федерація роботодавців 

2018-2020 

роки 

6. Забезпечити організацію та 
проведення обласних етапів 
Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності з 
робітничих професій 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, навчальні 
заклади 

2018-2020 

роки 

7. Сприяти відбору та направленню 
учасників для участі у  
Всеукраїнському конкурсі 
професійної майстерності 
«WORLDSKILLS UKRAINE» 
 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, навчальні 
заклади 

2018-2020 

роки 
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8. Проводити системну інфор-

маційно-роз’яснювальну роботу 
серед роботодавців щодо 
необхідності здійснення 
професійного навчання 
працівників на виробництві. 
Рекомендувати підприємствам 
розробляти програми розвитку 
персоналу та вивчати стан цієї 
роботи шляхом анкетування 
підприємств 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Запорізька обласна рада 
профспілок, Запорізька обласна 
федерація роботодавців 

2018-2020 

роки 

9. Поширювати передовий досвід з 
питань професійного розвитку 
працівників за результатами 
проведеного анкетування 
підприємств області 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації,  
Запорізька обласна федерація 
роботодавців, Запорізька обласна 
рада профспілок, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади 

2018-2020 
роки 

10. Організувати інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо 
запровадження наставництва на 
підприємствах, в установах та 
організаціях області з метою 
удосконалення системи 
професійного навчання 
працівників 

Запорізька обласна федерація 
роботодавців, Запорізька обласна 
рада профспілок, Департамент 
освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади 
 

2018-2020 
роки 

11. Надавати інформаційно-
роз’яснювальну методичну 
допомогу щодо запровадження 
системи безперервного 
підвищення кваліфікації кадрів, у 
т.ч. дистанційно для підвищення 
економічних показників 
підприємств 

Запорізька обласна федерація 
роботодавців, Департамент освіти і 
науки облдержадміністрації, 
обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості 
 

2018-2020 
роки 

12. Запровадити системне 
анкетування членів профспілкових 
організацій з метою оцінки 
ефективності підвищення 
кваліфікації працівників 
підприємств, установ та 
організацій області (підвищення 
заробітної плати, призначення на 
більш високу посаду, присвоєння 
чергового кваліфікаційного 
розряду тощо) 

Запорізька обласна рада 
профспілок, Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації 
 

2018-2020 
роки 

13. Забезпечити організацію та 
проведення професійної 
підготовки (зокрема, навчання за 
інтегрованими професіями), 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації зареєстрованих 
безробітних відповідно до потреб 
ринку праці 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, навчальні 
заклади, Департамент освіти і 
науки облдержадміністрації, 
підприємства, установи та 
організації 

2018-2020 
роки 
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14. Проводити системну 

інформаційно-роз’яснювальну 
роботу із залученням організацій 
роботодавців щодо впровадження 
в дію підтвердження 
неформального професійного 
навчання осіб за робітничими 
професіями  

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Департамент 
освіти і науки 
облдержадміністрації, Запорізька 
обласна федерація роботодавців, 
Запорізька обласна рада 
профспілок, навчальні заклади 

2018-2020 
роки 

15. Забезпечити запровадження 
дуальної системи підготовки 
робітничих кадрів у системі 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
підприємства 
 

2018-2020 
роки 

16. Рекомендувати підприємствам 
включати до колективних 
договорів положення щодо 
забезпечення рівних можливостей 
жінок і чоловіків у реалізації своїх 
прав на ефективну працю  

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади, Запорізька обласна рада 
профспілок, Запорізька обласна 
федерація роботодавців 

2018-2020 
роки 

III. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці 

1. Забезпечити пошук підходящої 
роботи громадянам України в усіх 
регіонах України засобами Єдиної 
інформаційно-аналітичної систе-
ми державної служби зайнятості 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філіі Запорізького обласного 
центру зайнятості 

2018-2020 
роки 

2. Забезпечити системне 
інформування населення про стан 
ринку праці області в частині 
попиту та пропозиції робочої сили 
за окремими галузями та 
професійними напрямами  
 
 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації,  
обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади 

2018-2020 
роки 

3. Забезпечити системну співпрацю з 
суб’єктами господарювання, які 
надають послуги з посередництва 
у працевлаштуванні шляхом 
обміну інформацією про вакантні 
посади та кваліфікаційний склад 
безробітних (проведення круглих 
столів, ярмарок вакансій тощо) 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості 

2018-2020 
роки 

4. Опрацювати зі сторонами 
соціального діалогу пропозиції 
щодо методики організації та 
проведення моніторингу трудової 
міграції кадрів за кордон з метою 
вивчення її впливу на стан ринку 
праці області та підготовки 
узгоджених рішень, спрямованих 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Головне 
управління статистики у 
Запорізькій області, Запорізька 
обласна федерація роботодавців, 

2018-2020 

роки 
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на розв’язання проблем зайнятості Запорізька обласна рада 

профспілок 

5. Забезпечити працевлаштування 
трудових мігрантів і членів їх 
сімей після повернення в Україну 
з урахуванням рівня їх освіти, 
професійного досвіду, кваліфікації 
та потреб ринку праці 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Запорізька 
обласна федерація роботодавців 
 

2018-2020 
роки 

6. Застосовувати передбачені 
законодавством механізми 
здійснення державного нагляду 
(конролю) за використанням праці 
іноземців та осіб без громадянства 
в Україні з метою запобігання їх 
нелегальної зайнятості 

Головне управління Держпраці у 
Запорізькій області 

2018-2020 
роки 

IV. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту 
та не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб 

1. Забезпечити пошук підходящої 
роботи для внутрішньо 
переміщених осіб та 
демобілізованих учасників 
антитерористичної операції в усіх 
регіонах України засобами Єдиної 
інформаційно-аналітичної систе-
ми державної служби зайнятості 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філіі Запорізького обласного 
центру зайнятості 

2018-2020 
роки 

2. Забезпечити організацію та 
проведення професійної 
підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
зареєстрованих безробітних з 
числа внутрішньо переміщених 
осіб та демобілізованих 
військовослужбовців-учасників 
антитерористичної операції 
відповідно до потреб ринку праці  

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, навчальні 
заклади, Департаменти 
облдержадміністрації: освіти і 
науки, соціального захисту 
населення; підприємства, установи 
та організації 

2018-2020 
роки 

3. Сприяти (у разі необхідності) 
організації психологічного 
супроводу у період профнавчання 
безробітних з числа внутрішньо 
переміщених осіб та учасників 
антитерористичної операції 
силами штатних психологів та 
соціальних педагогів навчальних 
закладів (на добровільних і 
волонтерських засадах)  

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, навчальні 
заклади, Департамент освіти і 
науки  облдержадміністрації 
 

2018-2020 
роки 

4. Проводити системну 
інформаційно-роз’яснювальну 
роботу із залученням організацій 
роботодавців серед внутрішньо 
переміщених осіб та 
демобілізованих учасників 
антитерористичної операції щодо 
впровадження в дію 
підтвердження неформального 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Запорізька 
обласна федерація роботодавців, 
Запорізька обласна рада 
профспілок, навчальні заклади 

2018-2020 
роки 
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професійного навчання за 
робітничими професіями  

5. 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 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Запорізька 
обласна федерація роботодавців, 
підприємства, установи, організації 

2018-2020 
роки 

6. Забезпечити сприяння зайнятості 
внутрішньо переміщених осіб, 
демобілізованих учасників 
антитерористичної операції та 
мешканців сіл, у тому числі 
шляхом надання одноразової 
виплати допомоги по безробіттю 
на організацію підприємницької 
діяльності, а також шляхом участі 
безробітних у громадських 
роботах та інших роботах 
тимчасового характеру 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості 

2018-2020 
роки 

7. Забезпечити організацію та  
проведення громадських та інших 
робіт тимчасового характеру в 
регіоні. Розширити перелік видів 
громадських робіт, у тому числі 
надання допомоги учасникам 
антитерористичної операції, 
сім’ям загиблих учасників 
антитерористичної операції та 
людям з інвалідністю. 
Передбачити в місцевих бюджетах 
виділення коштів на організацію 
та проведення громадських робіт 

Райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади, обласний, міські, районні, 
районні у м. Запоріжжя центри 
зайнятості та філії Запорізького 
обласного центру зайнятості, 
підприємства, установи та 
організації 

2018-2020 
роки 

8. Сприяти зайнятості осіб з 
інвалідністю шляхом: 

розширення можливостей для 
самозайнятості, підприємництва 
та організації власної справи; 

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 захисту 
інвалідів за створення нових 
робочих місць для їх 
працевлаштування; 

підвищеня ефективності 
професійної та трудової 
реабілітації осіб з інвалідністю 
шляхом організації їх 
професійного навчання в загальній 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Запорізьке обласне відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів, Запорізька обласна 
федерація роботодавців, 
райдержадміністрації та виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади, обласний, міські, районні, 
районні у м. Запоріжжя центри 
зайнятості та філії Запорізького 
обласного центру зайнятості 

2018-2020 
роки 
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1 2 3 4 
системі професійної освіти на 
короткострокових курсах, зокрема 
в навчальних центрах служби 
зайнятості, на робочому місці на 
підприємствах, в установах і 
організаціях 

9. Проводити інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед осіб 
з обмеженими можливостями та 
роботодавців із залученням 
фахівців відділення Фонду 
соціального захисту інвалідів з 
метою доведення інформації щодо 
можливостей професійної 
реабілітації, зайнятості та 
працевлаштування  

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Запорізьке обласне відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів, Запорізька обласна 
федерація роботодавців, 
райдержадміністрації та виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні 
громади, обласний, міські, районні, 
районні у м. Запоріжжя центри 
зайнятості та філії Запорізького 
обласного центру зайнятості 

2018-2020 
роки 

10. Забезпечити проведення роботи 
щодо укладання договорів між 
відділенням Фонду соціального 
захисту інвалідів, центрами 
зайнятості, навчальними 
закладами та роботодавцями щодо 
професійного навчання осіб з 
інвалідністю та надання дотацій 
роботодавцям на створення 
спеціальних робочих місць для 
працевлаштування таких осіб 

Запорізьке обласне відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів, обласний, міські, 
районні, районні у м. Запоріжжя 
центри зайнятості та філії 
Запорізького обласного центру 
зайнятості, Запорізька обласна 
федерація роботодавців 

2018-2020 
роки 

11.  Забезпечити своєчасне 
фінансування витрат, пов’язаних 
зі створенням робочих місць та 
організацією професійного 
навчання осіб з інвалідністю, у 
тому числі направлених за 
сприянням обласної служби 
зайнятості 

Запорізьке обласне відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів 

2018-2020 
роки 

12. Забезпечити обмін інформацією 
між Запорізьким обласним 
відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів та Запорізьким 
обласним центром зайнятості 
щодо: 

роботодавців, які отримали 
фінансову допомогу та цільову 
позику і повинні створити робочі 
місця для працевлаштування осіб з 
інвалідністю; 

чисельності осіб зазначеної 
категорії, які навчаються за 
рахунок коштів Фонду 
соціального захисту інвалідів; 

роботодавців, які не виконали 
норматив робочих місць для 
працевлаштування осіб з 
інвалідністю;  

Запорізьке обласне відділення 
Фонду соціального захисту 
інвалідів, обласний, міські, 
районні, районні у м. Запоріжжя 
центри зайнятості та філії 
Запорізького обласного центру 
зайнятості 

2018-2020 
роки 
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обсягів видатків, передбачених 

бюджетом Фонду соціального 
захисту інвалідів для 
фінансування витрат на надання 
дотацій роботодавцям на 
створення спеціальних робочих 
місць для працевлаштування осіб з 
інвалідністю та на професійне 
навчання осіб з обмеженими 
можливостями, які зареєстровані в 
обласній службі зайнятості як 
безробітні та відповідно до 
законодавства не мають права на 
допомогу по безробіттю 

13. Організувати системну 
інформаційно-роз’яснювальну 
роботу серед студентів закладів 
вищої та професійної (професійно-
технічної) освіти (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; соціального захисту 
населення; обласний, міські, 
районні, районні у м. Запоріжжя 
центри зайнятості та філії 
Запорізького обласного центру 
зайнятості 

2018-2020 
роки 

14. Сприяти забезпеченню гарантій 
зайнятості неповнолітніх, дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування шляхом: 

проведення профорієнтаційної 
роботи з випускниками 
інтернатних установ та тими, що 
виховуються у сім`ях 
опікунів/піклувальників, 
прийомних сім`ях, дитячих 
будинках сімейного типу, та є 
випускниками загальноосвітніх 
навчальних закладів з метою 
вступу до закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти та 
закладів вищої освіти; 

пошуку робочих місць для 
працевлаштування зазначеної 
категорії осіб; 

здійснення контролю за 
додержанням роботодавцями 
законодавства про працю 
неповнолітніх  

Запорізький обласний центр 
соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді; Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації; Управління 
молоді, фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації, 
обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Головне 
управління Держпраці у 
Запорізькій області 
 
 
 
 
 
 
 
Головне управління Держпраці у 
Запорізькій області, Служба у 
справах дітей облдержадміністрації 

2018-2020 
роки 

15. Надавати адресні 
профорієнтаційні послуги особам 
із інвалідністю з урахуванням їх 
особистих потреб, ступеню втрати 
здоров’я, обмеження 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Департамент 
освіти і науки 

2018-2020 
роки 
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життєдіяльності та потреб ринку 
праці 

облдержадміністрації   

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

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, професійно-
технічні навчальні заклади 

2018-2020 
роки 

17. Забезпечити проведення роботи 
щодо видачі ваучерів для 
перепідготовки, спеціалізації, 
підвищення кваліфікації 
громадянам категорії «45+» та 
іншим категоріям громадян 
відповідно до чинного 
законодавства з метою 
підвищення їх 
конкурентоспроможності на ринку 
праці 

Обласний, міські, районні, районні 
у м. Запоріжжя центри зайнятості 
та філії Запорізького обласного 
центру зайнятості, Департамент 
освіти і науки 
облдержадміністрації, 
підприємства, установи та 
організації, навчальні заклади 

 

2018-2020 
роки 

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

Обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний центр 
зайнятості, Департаменти 
облдержадміністрації: соціального 
захисту населення; освіти і науки 
 

2018-2020 
роки 
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IX. Показники ринку праці та надання соціальних послуг безробітним 

Таблиця 1. Основні показники ринку праці 

 
Найменування 

показника 

   2016 р. 

звіт 

2017 р. 

очікуване 

2018 р. 

прогноз 

2019 р. 

прогноз 

2020 р. 

прогноз 

1. Чисельність зайнятого 

населення віком 15 –            

70 років (у середньому за 

період), тис. осіб – усього 

734,9 723,0 723,0 723,5 724,0 

з неї зайнятого населення  

працездатного віку 
708,0 694,5 695,0 695,5 696,0 

2. Рівень зайнятості, у %  

до чисельності населення: 

віком  15 - 70 років 

 

 

56,0 

 

 

55,5 

 

 

55,9 

 

 

56,3 

 

 

56,8 

працездатного віку 65,0 64,4 64,8 65,3 65,9 

віком 15 - 24 роки 31,2 32,5 32,7 33,0 33,3 

3. Чисельність безробіт-

ного населення віком 15-             

70 років, визначена за 

методологією МОП (у 

середньому за період), тис. 

осіб – усього  

81,4 84,5 82,0 77,5 73,0 

працездатного віку 81,4 84,5 82,0 77,5 73,0 

4. Рівень безробіття, 

визначений за методологією 

МОП,  у % до чисельності 

економічно активного 

населення:  

віком 15 - 70 років 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10,4 

 

 

 

 

 

10,1 

 

 

 

 

 

9,8 

 

 

 

 

 

9,3 

працездатного віку 10,3 10,8 10,5 10,2 9,7 

віком 15 - 24 роки 16,6 17,3 16,8 16,3 15,5 

 

 

Таблиця 2. Показники професійної підготовки  

та використання робочої сили 

 
Найменування 

показника 

  2016 р. 

звіт 

2017 р. 

очікуване 

2018 р. 

прогноз 

2019 р. 

прогноз 

2020 р. 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість випускників 

навчальних закладів в 

регіоні, тис. осіб – усього 

21,3 17,7 16,7 18 18,3 

у тому числі:      
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 

випускників вищих 

навчальних закладів ІІІ −             

ІV рівнів акредитації, усього 

9,7 9,7 8,6 9,3 9,5 

випускників вищих 

навчальних закладів  І −                  

ІІ рівнів акредитації, усього 

4,2 3,8 3,8 4,1 4,1 

випускників професійно-

технічних навчальних  

закладів, усього 

7,4 4,2 4,3 4,6 4,7 

з них працевлаштовані 5,8 3,4 3,5 3,7 3,7 

2. Середньооблікова 

штатна чисельність 

працівників, тис. осіб 

371,9 364,5 366 366,5 367 

3. Кількість працівників, 

які знаходяться у вимушених 

неоплачуваних відпустках з 

ініціативи роботодавців,          

тис. осіб* 

3,6 0,8 0,8 0,8 0,8 

у % до середньооблікової 

штатної чисельності 

працівників* 

1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 

4. Кількість працівників, 

які працюють у режимі 

неповного робочого дня 

(тижня), тис. осіб* 

46,7 14,0 14,0 13,5 13,5 

у % до середньооблікової 

штатної чисельності 

працівників* 

12,5 3,9 3,9 3,8 3,8 

5. Кількість осіб, які 

отримали ваучер для 

перепідготовки, 

спеціалізації, підвищення 

кваліфікації 

146 21 25 30 35 

 
* - з 2017 року змінено порядок розрахунку статистичних даних, тому прогнозні показники 

навадено за IV квартал року 

 

 

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця 

 
Найменування 

показника 

   2016 р. 

звіт 

2017 р. 

звіт 

2018 р. 

прогноз 

2019 р. 

прогноз 

 2020 р. 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 

1. Працевлаштування на 

нові робочі місця, осіб – 

усього  

18679 14404 16000 17000 18000 

з них: 

1) юридичними особами 
10013 7850 8820 9370 9370 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 

2) фізичними особами-

підприємцями та іншими 

фізичними особами – 

платниками податку з 

доходів фізичних осіб 

(включаючи робочі місця для 

найманих працівників) 

8666 6554 7180 7630 7630 

2. Працевлаштування на 

нові робочі місця за видами 

економічної діяльності, 

осіб*: 

- 14404 16000 17000 18000 

сільське господарство, 

мисливство, лісове та 

рибне господарство 

- 711 1120 1150 1150 

переробна промисловість - 3409 3800 3900 3900 

постачання 

електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого 

повітря 

- 48 35 40 40 

водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами 

- 53 60 65 65 

будівництво - 544 650 700 700 

оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів 

і мотоциклів 

- 4822 5200 5600 5600 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

- 659 770 800 800 

тимчасове розміщення й 

організація харчування 
- 484 500 520 520 

інформація та 

телекомунікація 
- 780 800 880 880 

фінансова та страхова 

діяльність 
- 103 120 140 140 

операції з нерухомим 

майном 
- 271 280 290 290 

професійна, наукова та 

технічна діяльність 
- 438 440 470 470 

діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

- 443 430 460 460 

державне управління й 

оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 

- 267 330 350 350 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 

освіта - 103 110 115 115 

охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

- 164 145 150 150 

мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок 
- 140 160 170 170 

надання інших видів 

послуг 
- 965 1050 1200 1200 

3. Чисельність працівників, 

за яких роботодавцю 

надається компенсація 

фактичних витрат по сплаті 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування, осіб - усього 

581 601 708 714 722 

в тому числі:       

1) працівників у 

юридичних осіб, усього 
270 281 391 394 400 

за яких компенсовано:      

50% суми нарахованого 

єдиного внеску, осіб 
0 0 98 100 100 

100% суми нарахованого 

єдиного внеску, осіб 
270 281 293 294 300 

2) працівників у фізичних 

осіб-підприємців та 

фізичних осіб – платників 

податку з доходів фізичних 

осіб, усього 

311 320 317 320 322 

за яких компенсовано:      

50% суми нарахованого 

єдиного внеску, осіб 
0 0 0 0 0 

100% суми нарахованого 

єдиного внеску, осіб 
311 320 317 320 322 

4. Кількість інвестиційних 

проектів, що реалізуються в 

області та передбачають 

створення нових робочих 

місць, одиниць 

16 27 17 9 9 

5. Кількість створених 

нових робочих місць в ході 

реалізації інвестиційних 

проектів 

411 370 4596 803 1100 

 
* - дані щодо працевлаштування на нові робочі місця у розрізі видів економічної діяльності 
за 2016 рік відсутні у зв’язку з тим, що моніторинг створення нових робочих місць 
здійснювався тільки на державному рівні відповідно до методики, затвердженої наказом 
Міністерства соціальної політики України від 23.09.2013 № 611 
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Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості 

України та органами соціального захисту населення 

 
                 (осіб) 

Найменування 

показника 

   2016 р. 

звіт 

2017 р. 

звіт 

2018 р. 

прогноз 

2019 р. 

прогноз 

 2020 р. 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 

1. Чисельність осіб, що 

перебувають на обліку та 

отримують послуги 

протягом періоду, з них: 

117347 102980 103000 103500 104000 

1) внутрішньо переміщені 

особи 1701 1208 1100 1050 1000 

2) демобілізовані учасники 

антитерористичної операції 2208 2181 2350 2550 2750 

2. Чисельність осіб, які 

мають статус безробітного, з 

них: 
76531 68643 68000 68500 67000 

1) внутрішньо переміщені 

особи 1580 1076 1000 980 950 

2) демобілізовані учасники 

антитерористичної операції 2178 2124 2300 2500 2700 

3. Чисельність 

працевлаштованих осіб з 

числа тих, що перебувають 

на обліку, з них: 

38264 41889 44500 45000 45500 

1) внутрішньо переміщені 

особи 412 348 340 350 360 

2) демобілізовані учасники 

антитерористичної операції 524 667 680 700 720 

4. Чисельність 

працевлаштованих осіб з 

числа зареєстрованих 

безробітних, з них: 

25468 24486 24800 24900 25000 

1) внутрішньо переміщені 

особи 380 314 320 330 350 

2) демобілізовані учасники 

антитерористичної операції 522 660 670 680 690 

5. Чисельність 

зареєстрованих безробітних, 

які проходитимуть 

професійну підготовку, 

перепідготовку та 

підвищення кваліфікації, з 

них: 

8278 7994 6000  6100 6200 

1) внутрішньо переміщені 

особи 
108 97 90 85 80 
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Продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 

2) демобілізовані учасники 

антитерористичної операції 
135 157 150 140 130 

6. Чисельність 

зареєстрованих безробітних, 

залучених до участі у 

громадських та інших 

роботах тимчасового 

характеру, з них: 

12531 11606 11630 11650 11670 

1) внутрішньо переміщені 

особи 
176 89 80 85 90 

2) демобілізовані учасники 

антитерористичної операції 
212 148 135 140 145 

7. Чисельність осіб, яким 

надано послуги з питань 

організації підприємницької 

діяльності та ведення 

власної справи, з них: 

8000 6300 6500 6700 6800 

1) отримали одноразову 

допомогу по безробіттю для 

організації власної справи, у 

т.ч.: 

180 97 194 210 230 

внутрішньо переміщені 

особи 
5 3 5 6 6 

демобілізовані учасники 

антитерористичної операції 
48 60 60 60 62 

8. Чисельність 

демобілізованих учасників 

антитерористичної операції, 

залучених до професійної 

адаптації за кошти 

державного бюджету, осіб 

273 212 280 286 301 

 

 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів 
 

(осіб) 

Найменування 

показника 

   2016 р. 

звіт 

2017 р. 

очікуване 

2018 р. 

прогноз 

2019 р. 

прогноз 

 2020 р. 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 

1. Чисельність працюючих 

інвалідів на підприємствах 

установах та організаціях, 

згідно із звітами, поданими 

до відділень Фонду 

соціального захисту 

інвалідів 

15651 15703 15792 15812 15841 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 

2. Кількість створених 

робочих місць за рахунок 

коштів Фонду соціального 

захисту інвалідів 

6 7 12 2 2 

3. Чисельність інвалідів, 

що перебувають на обліку в 

Державній службі зайнятості 

України: 

2938 2700 2650 2680 2700 

з них зареєстровані 

безробітні 2905 2643 2490 2500 2500 

4. Чисельність 

працевлаштованих інвалідів  665 661 640 650 670 

1) з них зареєстровані 

безробітні: 632 610 595 600 610 

у тому числі отримувачі 

одноразово виплаченої 

допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької 

діяльності 

6 8 9 9 10 

5. Чисельність інвалідів, 

залучених до участі у 

громадських роботах: 
236 304 280 290 300 

з них з числа 

зареєстрованих безробітних 236 304 280 290 300 

6. Чисельність інвалідів, які 

проходили професійне 

навчання – усього  
186 201 207 211 216 

зокрема за рахунок:      

1) коштів Фонду 

соціального захисту 

інвалідів 
18 21 17 11 11 

2) коштів Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття 

168 180 190 200 205 

7. Чисельність інвалідів, 

працевлаштованих строком 

не менше ніж на два роки на 

нові робочі місця за 

направленням Державної 

служби зайнятості України, 

за         яких       роботодавцю 

 

0 0 1 1 1 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 

надається компенсація 

витрат, пов’язаних із 

сплатою єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування за відповідну 

особу за рахунок коштів 

Фонду соціального захисту 

інвалідів 

     

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 1 1 1 

 

 

 
Директор Департаменту  
соціального захисту населення  
облдержадміністрації       С.П. Абдурахманова 
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