
Україна 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА 
шосте скликання 
сорок шоста сесія 

РІШЕННЯ 

27.08.2015                № 15 

Про внесення змін до Програми зайнятості населення Запорізької області 
на період до 2017 року, затвердженої рішенням обласної ради від 
30.05.2013 № 7  

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. 18 Закону України “Про зайнятість 
населення” та з метою розв’язання наявних проблем на ринку праці, 
Запорізька обласна рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми зайнятості населення Запорізької області
на період до 2017 року, затвердженої рішенням обласної ради від 
30.05.2013  № 7: 

1.1. викласти абзац 23 розділу II (Основні тенденції соціально-
економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці) у такій 
редакції: 

“У результаті виконання Програми очікується, що рівень безробіття 
населення у віці 15-70 років, визначений за методологією МОП, в області у        
2017 році має скласти 8,2 %, а чисельність безробітних – 68,6 тис. осіб.”; 

1.2. викласти розділ III (Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації 
у сфері зайнятості населення до 2017 року) та таблиці 1 – 5 в новій редакції 
згідно з додатками 1, 2 до цього рішення.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань соціальної політики і праці.   

Голова ради В.І. Межейко  



Додаток 1                   
до рішення 
обласної ради 
27.08.2015 № 15 

 
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 
Територіальної 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; агропромислового 
розвитку; житлово-комунального 
господарства та будівництва; обласна 
федерація роботодавців, обласна рада 
профспілок, обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний центри 
зайнятості, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення 
 

2015-2017 
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, 
Головне управління ДФС у Запорізькій 
області, Головне управління Держпраці 
у Запорізькій області, Головне 
управління Пенсійного фонду України 
в Запорізькій області, обласна 
федерація роботодавців, обласна рада 
профспілок, обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний центри 
зайнятості, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення 

2015 -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 

2015-2017 
роки 

1.4. Здійснювати заходи щодо 
запобігання масовому 
вивільненню працівників з 
ініціативи роботодавців, в т. ч. 
шляхом надання допомоги по 
частковому безробіттю 

Обласний, міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості, 
Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
обласна федерація роботодавців, 
обласна рада профспілок  
 
 

2015-2017 
роки 
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1.5. Сприяти технічній і технологічній 

модернізації та реконструкції 
наявних промислових 
потужностей, впровадженню 
інноваційно-інвестиційних 
проектів та нових видів продукції, 
у тому числі шляхом створення 
нових високопродуктивних 
робочих місць 

Департаменти облдержадміністрації: 
промисловості та розвитку 
інфраструктури; агропромислового 
розвитку;  обласна федерація 
роботодавців 

2015-2017 
роки 

1.6. 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, міські, 
районні, Токмацький міськрайонний 
центри зайнятості 

2015-2017 
роки 

1.7. 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, 
обласна федерація роботодавців 

2015-2017 
роки 

1.8. 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, 
обласна федерація роботодавців 

2015-2017 
роки 

1.9. Забезпечити сприяння зайнятості 
внутрішньо переміщених осіб та 
демобілізованих учасників 
антитерористичної операції, у 
тому числі шляхом надання 
одноразової виплати допомоги по 
безробіттю на організацію 
підприємницької діяльності, а 
також шляхом виконання робіт 
(надання послуг) за цивільно-
правовими договорами, 
трудовими угодами або на умовах 
сумісництва 

Обласний, міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості 

2015-2017 
роки 

1.10. Забезпечити адресне 
інформування внутрішньо 
переміщених       осіб            щодо 

Обласний, міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри  
зайнятості,  

2015 -2017 
роки 
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 працевлаштування в окремих 

бюджетних установах у разі 
відсутності трудової книжки, 
інших  необхідних документів 

райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення 

1.11. 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, обласна 
федерація роботодавців, обласний, 
міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості 

 

2015-2017 
роки 

 

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

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

2015-2017 
роки 

1.13. Забезпечити реалізацію пілотного 
проекту «Бізнес-інкубатор  
«БІ-Запоріжжя» з метою 
залучення молоді до 
підприємницької діяльності та 
створення нових робочих місць 

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

2015-2017 
роки 

1.14. Забезпечити реалізацію проекту 
«Бізнес-освіта для біженців та 
вимушених переселенців з 
Донецької, Луганської областей та 
АР Крим» 
 

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

2015-2017 
роки 

1.15. 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, а також внутрішньо 
переміщених осіб та 
демобілізованих учасників 
антитерористичної операції для 
започаткування ними 
підприємницької діяльності 

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

 

2015-2017 
роки 

 

1.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забезпечити конструктивний 
соціальний  діалог з 
власниками малого та середнього 
бізнесу щодо    легалізації 
прихованої зайнятості  та  
заробітної  плати  і  підвищення 
заробітної плати у цій сфері     до  
рівня не  нижчого за середній  по 
відповідній          території          та 

Департаменти облдержадміністрації: 
соціального захисту населення; 
економічного розвитку і торгівлі; 
промисловості та розвитку 
інфраструктури; агропромислового 
розвитку; обласна федерація 
роботодавців,                 обласна      рада 
профспілок,         райдержадміністрації, 
виконкоми                 міських             рад 

2015-2017 
роки 
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 середній по Україні у відповідній 

галузі 
міст обласного значення

1.17. 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 

2015-2017 
роки 

1.18. 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 федерація роботодавців, 
обласна рада профспілок  

2015-2017 
роки 

1.19. 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 

2015-2017 
роки 

1.20. Забезпечити в межах чинного 
законодавства 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 

Головне управління Держпраці у 
Запорізькій області  
 

2015-2017 
роки 

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; обласна федерація роботодавців 

2015-2017 
роки 
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2.2. Забезпечити методичне 

супроводження професійного 
навчання кадрів на виробництві 

Департаменти облдержадміністрації: 
освіти і науки; соціального захисту 
населення 

2015-2017 
роки 

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

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації  

2015-2017 
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  

2015-2017 
роки 

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

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

2015-2017 
роки 

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

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

2015-2017 
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 
облдержадміністрації, обласна 
федерація роботодавців, обласна рада 
профспілок 

2015-2017 
роки 

 

2.8. Забезпечити професійну 
підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації 
зареєстрованих безробітних, у т.ч.  
внутрішньо переміщених осіб та 
демобілізованих 
військовослужбовців-учасників 
антитерористичної операції 
відповідно до потреб ринку праці  

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

2015-2017 
роки 

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

Обласний, міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості, 
навчальні заклади, Департамент освіти 
і науки  облдержадміністрації 
 

2015 -2017 
роки 

2.10. Забезпечити проведення 
інформаційно-роз’яснювальної  

Обласний, міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості, 
Департамент освіти і науки  

2015 -2017 
роки 
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 роботи щодо впровадження в дію 

підтвердження неформального 
професійного навчання осіб за 
робітничими професіями, у тому 
числі для внутрішньо 
переміщених осіб та 
демобілізованих учасників 
антитерористичної операції, із 
залученням організацій 
роботодавців 

облдержадміністрації, обласна 
федерація роботодавців, обласна рада 
профспілок, навчальні заклади 

2.11. Організовувати роботу 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, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості, 
навчальні заклади, Департамент освіти 
і науки облдержадміністрації, 
підприємства, установи та організації, 
навчальні заклади 

 

2015 -2017 
роки 

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

3.1. Забезпечити пошук підходящої 
роботи громадянам України, у 
тому числі внутрішньо 
переміщеним особам та 
демобілізованим учасникам 
антитерористичної операції в усіх 
регіонах України  засобами 
Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи державної служби 
зайнятості 

Обласний, міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості 

2015 -2017 
роки 

3.2.  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 

2015-2017 
роки 

3.3. 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  
працевлаштування; 
на законних підставах тимчасово  

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

2015-2017 
роки 
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перебувають на території 
іноземної держави і незаконно 
працюють; 
перебувають на території 
іноземної держави незаконно і 
незаконно працюють 

  

3.4. 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 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення 

2015-2017 
роки 

3.5. 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 

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

2015-2017 
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 
захисту інвалідів за створення 
нових робочих місць для їх 
працевлаштування; 

надання роботодавцям фінансової 
допомоги на поворотній та 
безповоротній основі та цільової 
позики з метою створення 
додаткових робочих місць для 
працевлаштування інвалідів; 

підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації за 
професіями (спеціальностями), що 
користуються попитом на ринку  

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 

2015-2017 
роки 
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праці шляхом надання фінансової 
допомоги для оплати вартості їх 
навчання; 

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

проведення профорієнтаційної 
роботи з випускниками інтернат- 
них установ та тими, що 
виховуються у сім`ях 
опікунів/піклувальників, 
прийомних сім`ях, дитячих 
будинках сімейного типу, та є 
випускниками загальноосвітніх 
навчальних закладів; 

сприяння працевлаштуванню 
зазначеної категорії осіб; 

інформування правоохоронних і 
контролюючих органів про 
випадки порушення трудових 
прав дітей; 

здійснення контролю за 
дотриманням прав дітей у 
трудових правовідносинах 

Запорізький обласний центр соціальних 
служб для сім`ї, дітей та молоді; 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації; Служба у 
справах дітей облдержадміністрації; 
Управління молоді, фізичної культури 
та спорту облдержадміністрації; 
обласний, міські, районні, Токмацький 
міськрайонний центри зайнятості; 
Головне управління Держпраці у 
Запорізькій області 

2015-2017 
роки 

4.4. 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; соціального захисту 
населення; обласний, міські, районні, 
Токмацький міськрайонний центри 
зайнятості 

2015-2017 
роки 

4.5. 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 
облдержадміністрації   

2015-2017 
роки 
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4.6. 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; 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 

2015-2017 
роки 

4.7. 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  
облдержадміністрації, служба у 
справах дітей облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення 
 

2015-2017 
роки 

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

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, професійно-
технічні навчальні заклади 

2015-2017 
роки 

4.9.  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 центр зайнятості, 
Департаменти облдержадміністрації: 
соціального захисту населення; освіти і 
науки 
 

2015-2017 
роки 

 
 
 
 

 
 
Директор Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації   І.В. Мещан 

 

 

 

 



Додаток 2  
до рішення 
обласної ради 
27.08.2015 № 15 

 
Таблиця 1. Основні показники ринку праці 

 
Найменування 

показника 
2011 
звіт 

2012 
звіт  

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

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

 

827,4 821,2 821,9 773,5 768,0 769,0 769,0 

 з неї зайнятого 
населення  
працездатного віку 
 

749,0 762,1 764,0 736,1 714,0 715,0 715,0 

2. Рівень 
зайнятості, у %  до 
чисельності 
населення: 

віком  15 -  
70 років 

60,4 60,6 61,3 58,2 57,8 58,3 59,2 

працездатного 
віку 68,1 69,4 69,5 67,2 65,3 66,2 66,8 

віком 15 - 24 роки 37,1 40,9 37,7 35,5 
(прогноз)

33,5 34,5 35,0 

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

64,5 61,4 57,7 71,3 70,4 69,5 68,6 

працездатного 
віку 

 
64,5 61,4 57,7 71,3 70,4 69,5 68,6 

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

віком 15 -  
70 років 

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

працездатного 
віку 7,9 7,5 7,0 8,8 8,8 8,7 8,6 

віком 15 - 24 роки 13,0 11,3 12,4 13,5 
(прогноз)

13,5 13,4 13,3 
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Таблиця 2. Показники професійної підготовки 
та використання робочої сили 

 
Найменування 

показника 
2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

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

 

34,2 36,2 35,1 32,9 30,7 30,5 30,0 

у тому числі: 
 

       

- випускників 
вищих навчальних 
закладів ІІІ −  
ІV рівнів 
акредитації, усього 

 

20,5 23,2 21,2 19,8 18,0 18,5 18,3 

з них 
працевлаштовані як 
молоді працівники; 

 

4,1 4,6 4,2 4,0 3,5 3,7 3,6 

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

 

3,0 3,0 3,1 2,8 2,9 2,5 2,4 

з них 
працевлаштовані як 
молоді працівники; 

 

0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 

- випускників 
професійно-
технічних 
навчальних  
закладів, усього 

 

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

з них 
працевлаштовані як 
молоді працівники 

 

9,3 9,3 9,1 9,2 
(прогноз) 

8,9 8,6 8,4 

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

 

- - 6 14 16 23 29 

з них такі, що 
передбачають 
отримання 
заробітної плати, 
одиниць 

 

- - - - 7 7 10 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

3. 
Середньооблікова 
штатна чисельність 
працівників,               
тис. осіб 

 

452,7 447,9 422,8 408,7 386,0 392,0 400,0 

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

 

5,9 7,8 4,7 4,8 5,0 4,7 4,4 

у % до 
середньооблікової 
штатної 
чисельності 
працівників  

 

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

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

 

77,2 68,9 66,0 68,3 70,2 69,4 69,0 

у % до 
середньооблікової 
штатної 
чисельності 
працівників 

 

17,1 15,4 15,6 16,7 18,2 17,7 17,3 

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

 

52,0 50,9 53,9 57,0 57,5 58,0 58,0 

у % до 
середньооблікової 
штатної 
чисельності 
працівників 

 

11,4 11,4 12,6 14,0 14,9 14,8 14,5 

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

 

12,6 12,5 9,8 8,7 7,8 8,3 8,8 

у % до 
середньооблікової 
штатної 
чисельності 
працівників 

2,8 2,8 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

у тому числі: 
        

за кошти 
роботодавця 

 
- - 9,8 8,7 7,8 8,3 8,8 

за власні кошти 
 - - - - - - - 

8. Кількість осіб 
старше 45 років, що 
отримали ваучер 

- - 906 455 310 325 326 

 
 

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця 
 
 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

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

 

- - 20693 13017 16000 17000 18000 

з них: 
1.1 юридичними 

особами 
 

- - 9898 5045 5500 5500 6000 

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

 

- - 10795 7972 10500 11500 12000 

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

- - 517 641 590 590 600 

в тому числі:         
3.1 працівників у 

юридичних осіб, 
усього 

- - 199 192 210 210 210 

за яких 
компенсовано: 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

50% суми 
нарахованого 
єдиного внеску, 
осіб 

- - - - - - - 

100% суми 
нарахованого 
єдиного внеску, 
осіб 

- - 199 192 210 210 210 

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

- - 318 449 380 380 390 

за яких 
компенсовано:        

50% суми 
нарахованого 
єдиного внеску, 
осіб 

- - - - - - - 

100% суми 
нарахованого 
єдиного внеску, 
осіб 

- - 318 449 380 380 390 

 
Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості 

України 
                 (тис. осіб) 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

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

20,4 23,1 12,6 32,1 30,0 28,0 25,0 

2. Чисельність 
осіб, які мають 
статус безробітного

64,4 61,9 78,9 83,2 83,5 83,0 82,0 

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

15,6 18,6 9,6 7,1 3,5 4,5 4,5 

4. Чисельність 
працевлаштованих 
осіб з числа 
зареєстрованих 
безробітних 

18,4 19,2 31,1 29,3 27,0 26,0 26,0 

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

8,6 10,0 10,9 11,0 8,5 8,6 8,7 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

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

16,7 26,0 10,9 11,2 8,5 8,5 8,5 

з них 
зареєстрованих 
безробітних 

16,4 24,7 10,9 11,2 8,5 8,5 8,5 

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

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

з них 
організували 
власну справу 0,9 0,5 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 
 
 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів 
 
 

(осіб) 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

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 16844 15801 15900 16000 16150 

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

 

63 37 6 9 7 8 9 

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

1530 1735 2214 2898 2850 2850 2850 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

3.1. з них 
зареєстровані 
безробітні 1344 1488 2095 2763 2700 2750 2800 

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

 

400 528 701 668 520 545 560 

4.1. з них 
зареєстровані 
безробітні 311 400 633 633 500 530 550 

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

 

12 17 31 27 18 19 19 

5.Чисельність 
інвалідів, 
залучених до участі 
у громадських 
роботах 

206 363 120 87 90 90 90 

5.1. з них з числа 
зареєстрованих 
безробітних 206 363 120 87 90 90 90 

6. Чисельність 
інвалідів, які 
проходили 
професійне 
навчання – усього 

148 162 231 256 196 206 203 

зокрема за 
рахунок: 

       

6.1. коштів Фонду 
соціального 
захисту інвалідів 132 80 74 95 63 72 68 

6.2. коштів Фонду 
загальнообов’язко-
вого державного 
соціального 
страхування 
України на випадок 
безробіття 

 

116 182 157 161 133 134 135 
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Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз

2017 
прогноз

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 загально-
обов’язкове 
державне соціальне 
страхування за 
відповідну особу за 
рахунок коштів 
Фонду соціального 
захисту інвалідів 

 

0 0 0 1 2 3 4 

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 0 2 3 4 

________ 
* 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). 

 

Директор Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації   І.В. Мещан 
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