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Чисельність населення 
Лиманського району:  

До складу Лиманської об'єднаної 

територіальної громади з центром 

у місті Лиман 

  входять  40 сіл та селищ 

 з загальною чисельністю населення 44,2 

тис. чол.  

Перебувало на обліку безробітних – 371 особа. 

За сприянням Лиманського МЦЗ: 
Отримали роботу – 12 незайнятих громадян,  
 у тому    числі   4 особи, які належать до 5% квоти 
 
Брали участь у громадських роботах  
 та інших роботах тимчасового характеру 11 осіб; 
 
Проходили професійне навчання – 6 безробітних; 

Станом на 1 люте 2021 року: 
кількість зареєстрованих безробітних становила 298 
особи 
кількість актуальних вакансій – 19 
навантаження на 1 вільне робоче місце складає 15 осіб 

Інформація про стан ринку праці у січні  2021 року 



ЛИМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 

Активні заходи сприяння зайнятості населення 

брали участь у громадських роботах  та інших роботах               
 тимчасового характеру -  11 осіб. 

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру : 
ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ: 

Благоустрій 

територій 

Впорядкування 

місць поховань 

Роботи на об’єктах  

соціальної сфери 

Одним з направлень діяльності Лиманського міського центру зайнятості 
є організація тимчасової зайнятості населення, яка мотивує безробітних  та 
вирішує питання громади. 

З початку року  укладені договори про організацію і фінансування 
громадських робіт з КП “Лиманський Зеленбуд”. 

розподіл громадських робіт по видам  
Благоустрій 

Впорядкування місць поховання, 
меморіалів захисників Вітчизни 

Впорядку-вання придорожніх 
смуг 

Інформуван-ня населення про 
субсидії 

Екологіч-ний захист навколош-
нього середовища 

Роботи по розчищенню снігових 
заметів 



ЛИМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 

Активні заходи сприяння зайнятості населення 

проходили професійне навчання  - 6 осіб 
 

Професійне навчання: 

Кваліфікація, компетенція, мобільність та здатність до 
безперервного навчання – це ті якісні характеристики, на які 
можливо впливати через професійне навчання. 

курси цільового призанчення 

стажування на робочому місці 

курсове навчання  

Професійне навчання за видами 



Електронний кабінет роботодавця 
(ЕКР) - це персональне 

автоматизоване робоче місце, доступ 
до якого роботодавець може 

отримати за допомогою комп’ютера, 
підключеного до мережі Інтернет або 
мобільного ANDROID-додатка. ЕКР 
зорієнтований на скорочення витрат 

часу для відвідування центру 
зайнятості та на підвищення рівня 

комфорту під час взаємодії 
роботодавців  зі службою зайнятості. 

За допомогою сервісу  
«Електронна черга» 

можливо записатися на 
прийом до спеціаліста 

центру зайнятості, обравши 
мету, дату та годину візиту, 

як через рубрику 
«Електронні послуги» сайта 
ДСЗ, так і через мобільний 

ANDROID-додаток. 

ЛИМАНСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 

Новації впроваджені в роботу 



Відеовакансія  

дозволяє 
візуально 

ознайомитись з 
умовами праці, 

наявністю 
соціального 

пакету та 
керівництвом 
підприємства 

Відеорезюме – 
це короткий 
відеоролик в 
цифровому 

форматі, зручному 
для відправки та 

відтворення, з 
короткою, але 

вичерпною 
розповіддю про 

себе 

Онлайн-співбесіда  
сучасний та 

зручний 
інструментом 

співпраці 
роботодавця з 

претендентом на 
вакансію 
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Новації впроваджені в роботу 

 З січня 2021 року в Лиманському міському центрі зайнятості були створені : 
1 відеорезюме, 5 відеовакансій, проведено 2 онлайн-співбесіди 



З метою зробити сервіси служби 
максимально доступними введено 

QR-кодування. 
Ці нововведення сприятимуть 

розповсюдженню послуг служби 
зайнятості серед населення, в першу 

чергу, серед молоді, яка для 
отримання інформації здебільшого 

користується мобільними гаджетами. 

Центр розвитку підприємництва (ЦРП) - для 
людей які бажають започаткувати власну справу, 
(заснувати бізнес) та вже для готових підприємців 
які бажають інвестувати кошти, або шукають 
співвласників для свого бізнесу.  

  

Безкоштовні мобільні онлайн-додатки 

  

Центр профорієнтації надає змогу отримати 
інформацію про світ професій, пройти тестування, 
скористатися інформацією про навчальні заклади 
та онлайн-освіту тощо.  

Донецький ЦПТО служби зайнятості 
України надає змогу отримати інформацію щодо 
можливості отримання нових професїй, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації для підвищення 
конкурентоспроможності на ринку праці . 

Довідник послуг та пільг учасника АТО - для 
пришвидшення соціальної, професіональної адаптації 
учасників бойових дій та забезпечення базовою 
інформацією щодо пільг, прав і соціальних гарантій, а 
також - надання рекомендацій щодо порядку дій в 
певних ситуаціях.   

ЛИМАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 

 
Новації впроваджені в роботу 



З 1 січня 2020 року в роботу всіх центрів зайнятості запроваджено інститут «Консультант роботодавця». 
Завданням інституту є побудова нових рівнів взаємодії з роботодавцями через покращення електронних сервісів та 
модернізації служби зайнятості на підставі світових практик. За кожним роботодавцем закріплено консультанта, який 
повинен володіти детальною інформацією щодо функціонування підприємства, його поточної та перспективної потреби 
у кадрах для вироблення результативних напрямів подальшої співпраці зі службою зайнятості. 
Консультанти Лиманського міського центру зайнятості надають спеціалізовані послуги, які враховують особливості та 
потреби кожного окремого роботодавця. 
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Новації впроваджені в роботу 

      З метою оперативного 
добору працівників, 
сприяння  у реалізації прав 
громадян на працю та 
комплексного вирішення 
завдань, пов’язаних з 
регулюванням та 
соціальним захистом 
населення 
 

Укладено 108 угод про 
співпрацю з 

роботодавцями 
Лиманщини 
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Новації впроваджені в роботу  
Рекрутинг - форми та методи роботи 

для найбільш ефективного задоволення 
сподівань та потреб тих, хто звертається за 
допомогою як у підборі працівників, так і у 
пошуку роботи.  

Постійний пошук кандидатів, 
проведення результативних співбесід, 
тестів, оцінка досвіду і навичок  - основне 
поле діяльності рекрутерів. 

 
 

 
 

створення та розміщення відео-вакансій; 
організація міні-ярмарок вакансій; 
організація презентації роботодавця; 
організація скайп-співбесіди; 
організація аукціонів претендентів; 
мобільні групи рекрутерів; 
гуглмапа вакансій; 
гуглмапа підприємств. 
розміщення вакансій у ЗМІ, Інтернет   
(робота    з Інтернет-сайтами); 

 
  

  

Засади рекрутинга : 



 

 Працевлаштування безробітних у січні 2021 року залишилось  майже  на рівні січня 2020 року; 

 Значно зменшилась кількість  вакансій поданих роботодавцями у січні 2021 року у порівнянні з аналогічним 

періодом 2020 року -  на 67,1 %. 

 

         В січні  2021 року на базі Лиманського міського центру зайнятості організовані та проведені 2 онлайн-

співбесіди, створено 1 відеорезюме. Відбулось засідання клубу для жінок та молоді "Шлях до успіху» - тренінгове 

заняття: Формування у жінок позитивної самооцінки та активних дій у ситуації безробіття. 
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Динаміка основних напрямків діяльності 


