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рішення виконавчого комітету 

 16.05.2018 р. № 152 «Про 

населення м. красний Лиман на 

попередній розгляд проекту рішення 

затвердження Програми зайнятості 

єднаної територіальної громади на 

міського центру зайнятості 

рішення виконавчого комітету 

 16.05.2018 р. № 152 «Про 

населення м. красний Лиман на 

попередній розгляд проекту рішення 

Програми зайнятості населення 

ї громади на 2018-2020 

роботу з підприємствами, 

щодо норм закону «Про 

рішення покласти на заступника 

П.Ф. Цимідан 



Інформація про хід виконання 

«Програми зайнятості населення Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на період до 2020 року» 

за 2019 рік 

 

Кількісний склад та структура 

зареєстрованих безробітних 

 

Протягом дванадцяти місяців 2019 в міському центрі зайнятості мали статус 

безробітного 877 осіб,  що на 128 чол. менше, ніж за аналогічний період минулого 

року. Кількість зареєстрованих безробітних на 01.01.2020 р. становить 205 чол., з них: 

116 чол. 46,2 % - жінки

52 чол. 20,7 % - молодь у віці до 35 років

29 чол. 11,6 %

- мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню

  

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості, на 

01.01.2020 року становить: 

- особи, які не були зайняті до 1 року – 170  чол. (82,9 %) 

- особи, які не були  зайняті більше 1 року – 35  чол. (17,1 %)  

Кількість зареєстрованих безробітних за освітою, на 01.012020 р. становить: 

1 чол. 0,4 % - початкова 

12 чол. 4,8 % - базова загальна середня

11 чол. 4,4 % - повна загальна середня

50 чол. 19,9 % - базова та неповна вища

46 чол. 18,3 % - повна вища

85 чол. 33,9 % - професійно-технічна  

 

Працевлаштування та зайнятість 

 

За звітний період із числа осіб, які  мали статус безробітного 

працевлаштувались 354 особи. Активними заходами сприяння зайнятості населення 

охоплено 118 % зареєстрованих безробітних, що на 8 % більше аналогічного періоду 

минулого року. 

Середня тривалість пошуку роботи (з моменту реєстрації в службі зайнятості 

до працевлаштування, без урахування терміну проходження профнавчання) у 

звітному періоді склала 105 календарних днів, а середня тривалість зареєстрованого 

безробіття  станом на кінець звітного періоду склала 100 календарних дні. 

З метою формування сприятливих умов для реалізації підприємницьких ідей і 

бізнес-проектів для осіб, які бажають започаткувати власну справу і для тих, хто вже 

організував свій бізнес та бажає його в подальшому розвивати та удосконалювати, з 

квітня  2017 р. в центрі зайнятості діє «Консалтинговий простір» та «Центр розвитку 



підприємництва». В яких громадяни та діючі підприємці мають можливість отримати 

консультації з питань законодавства щодо державної реєстрації суб’єктів 

господарювання, податкового законодавства, пошуку та відбору персоналу, 

оформлення трудових відносин, надання безоплатної правової допомоги та інших 

питань, що стосуються організації та провадження підприємницької діяльності. До 

консультацій залучені спеціалісти Бахмутьско-Лиманского об’єднаного управління 

пенсійного фонду України в Донецькій області, головного управління Державної 

фіскальної служби у Донецькій області та представники АТ "Ощадбанк", АТ 

Приватбанк, спеціалісти відділу економічного розвитку і торгівлі міської ради, 

державний реєстратор, економіст Обліково-інформаційного центру та юрист 

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. З початку року в Консалтинговому просторі громадяни отримали  760 

послуги, проведено 67 групових заходів за участю 633 осіб. 

Одноразову виплату допомоги по безробіттю отримали 4 особи. Бізнес плани 

були розроблені за темами: «Виготовлення та продаж кондитерських виробів та 

картинок на вафельній бумазі за індивідуальними замовленнями», «Грумінг салон»,  

«Друк виробів на 3D принтері», «Роздрібна торгівля через мережу інтернет 

текстильними виробами».  Загальна сума коштів виплачених одноразово склала 

200,360  тис. грн. 

 

Громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру 

 

Одним з пріоритетних направлень діяльності служби зайнятості є організація 

тимчасової зайнятості населення, яка мотивує безробітних до праці та вирішує 

питання громади. До такої форми активної підтримки відносяться громадські роботи 

та інші роботи тимчасового характеру, головним критерієм яких є те, що їх може 

виконувати навіть особа без спеціальної підготовки або кваліфікації.   

З початку 2019 року укладені договори про організацію і фінансування 

громадських робіт з КП «Лиманський Зеленбуд», Управлінням соціального захисту 

населення та територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м. Лиман. Всього прийняли участь у громадських роботах 405 

осіб.  Загальна сума витрат на оплату праці склала 999,6 тис грн. 

У інших роботах тимчасового характеру за рахунок коштів роботодавців 

приймали участь 44 особи, які працювали Борисюк Д.В., ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ", ТОВ 

"ВЕРНОЕ ДЕЛО", ТОВ "ВО СЗВІ", Галич Д.О., Довженко К.О., СТОВ "ДРУЖБА", 

Король А.В., Сидоров Р.Л., Штепенко О.Г., Гребенюк А.В. 

 

Професійне навчання 

 

Кваліфікація, компетенція, мобільність та здатність до безперервного навчання 

– це ті якісні характеристики, на які можливо впливати через професійне навчання. З 

метою забезпечення підвищення кваліфікації безробітних шляхом поглиблення, 

розширення й оновлення їх професійних знань, умінь та навичок  протягом звітного 



періоду за сприянням служби зайнятості проходили профнавчання  230 осіб, що 

становить 78,2 % минулорічного показника і склало 26,2 % від загальної кількості 

зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в звітному періоді.  

Навчання здійснювалось за наступними професіями: кухар, продавець 

продовольчих та непродовольчих товарів, водій автотранспортних засобів, 

манікюрник - педикюрник, тракторист, бухгалтер та ін. 

Закінчили навчання 223 чол., рівень їх працевлаштування склав  99,1 %. 

 

Робота з особами, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 

 

Міським центром зайнятості ведеться значна робота зі сприяння громадянам, 

які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню в реалізації їх 

невід’ємного права на продуктивну працю і зайнятість.  

Протягом звітного періоду в пошуках роботи до  міського центру зайнятості 

звернулось 133 громадян з числа соціально вразливих верств населення.  

 Всього з початку року перебувало на обліку 250 осіб за наступними 

категоріями: 

 

188 чол. 50,5 %

12 чол. 3,2 %

1 чол. 0,3 %

3 чол. 0,8 %

20 чол. 7,9 %

1 чол. 0,4 %

молодь,  яка закінчила школу

один з батьків або особа, яка їх замінює і, які мають дитину 

віком до 6 р.

особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 

і менше років

особи, які закінчили або припинили навчання у професійно-

технічному закладі освіти та ВНЗ 

учасники бойових дій

звільнені з установ покарання

  

За підсумками роботи за цей період працевлаштовані 108 осіб, які відносяться 

до соціально вразливих верств населення, (за дванадцять місяців 2018 року – 141 

особа), професійне навчання від загальної кількості перебуваючих з даної категорії, 

проходили 70 осіб, брали участь у громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру 144 осіб. Таким чином, активними заходами сприяння 

зайнятості охоплено 138,1 % соціально вразливих верств населення. 

Станом на 01.01.2020 року, кількість зареєстрованих безробітних, які мають 

право на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню становить 29 осіб. 

З числа осіб, що мали інвалідність, на обліку перебувало 40 чол., з них 

звернулись з початку року 24 особи.  У громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру прийняли участь 5 осіб, працевлаштовані – 9 осіб, проходила 

професійне навчання 6 осіб. 



На початок січня 2020 року з числа осіб з інвалідністю на обліку як 

зареєстровані безробітні перебувають 9 осіб, допомогу по безробіттю отримують  - 5. 

Значна увага приділяється роботі з внутрішньо переміщеними особами. З 

початку року перебувало на обліку – 63 особа (з них 46 особи звернулись з початку 

року), працевлаштовані 21 осіб (33,3 %), проходили профнавчання 14 чол. (22,2 %), 

працевлаштовані після навчання 100%, у громадських та інших роботах тимчасового 

характеру  приймали участь 14 осіб.  Станом на  01.01.2020 р.  перебувають на обліку 

21 осіб, з них 14 осіб отримують допомогу по безробіттю, середній розмір якої склав 

3376 грн. 

Центр зайнятості надає послуги особам з числа військовослужбовців, які брали 

участь в антитерористичній операції. Протягом звітного періоду мали статус 

безробітного 20 осіб даної категорії, з них 14 звернулися з початку 2019 року. 

Працевлаштовані 7 осіб, у громадських роботах прийняли участь 3 особи та 3 особи 

проходили профнавчання та працевлатовані. Станом на 01.01.2020 р. на обліку 

перебувають 6 осіб, з них 5 отримують допомогу по безробіттю, середній розмір якої 

склав 6046 грн.  

  

 Робота з роботодавцями 

 

Протягом  дванадцяти місяців 2019 року  у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року, загальна кількість роботодавців, які поінформували центр зайнятості 

про наявність вакансій зменшилась на 7 роботодавців і становить 189 роботодавців.  

Але кількість вакансій в поточному році збільшилась на 26 одиниць і складає 

919 вакансії, з них укомплектовано 858 вакансій, тобто рівень  укомплектування 

вакансій складає 93,4 %, при цьому середня тривалість укомплектування вакансій 

склала 11 календарних днів. Середній розмір оплати праці в розрахунку на вакансію 

склав 6113 грн. Кількість вакансій станом на 01.01.2020 р. – 11 актуальних вакансії. 

За звітний період прийняті рішення щодо компенсації фактичних витрат у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  15 

роботодавцям за працевлаштування 27 безробітних осіб. Прийняті рішення щодо 

компенсації витрат 9 роботодавцям на оплату праці за працевлаштування на 

умовах строкових трудових договорів за 9 працевлаштованих безробітних  з числа 

внутрішньо переміщених осіб.  

 

 

Професійна орієнтація  

 

Протягом дванадцяти місяців 2019  року  5308 особам надано 10809 послуг, 

у т.ч. 843 особам, які мали статус безробітного, 2898 учням шкіл, 63 учням ПТНЗ та 

50 студентам ВНЗ. 

За звітний період проведено 8 профінформаційних групових заходів для 

молоді, у тому числі учнівської, 3 профінформаційний семінар «Молодь на ринку 

праці», 1 профконсультаційний семінар "Особливості зайнятості молоді",  24 



Профорієнтаціних (уроків) семінарів для учнівської молоді (ЗОШ с. Ярова, с. 

Торське, с.Терни, с.Зарічне, с.Дробишеве, с.Шандриголове, ЗОШ № 2, ЗОШ №4, 

ЗОШ №5, ЗОШ №3,Ліцей, НВК гімназія-ЗОШ1ступеня  м.Лиман, школа-інтернат 

№34); 19 інтерактивних заходів для молоді,  2 Круглих столи на тему з організації 

профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах з представниками  

загальноосвітніх навчальних закладів, 2 ярмарки  професій, 2 професіографічні 

екскурсії, 11 Виїзних профорієнтаційних заходів для молоді. 

 

Інформаційно-роз’яснювальна робота та робота зі ЗМІ 

 

З метою поінформованості громадян щодо послуг служби зайнятості, 

проводяться різноманітні інформаційні та профорієнтаційні семінари, круглі столи, 

тощо. Протягом дев’яти місяців 2019 року були проведені наступні масові заходи:  

міні-ярмарок вакансій - 25,  день  відкритих  дверей центру зайнятості - 4, презентація 

роботодавця - 12, інформаційні семінари для роботодавців - 51, проведено  брифінг на 

тему: « Пріоритетні завдання та напрямки діяльності  державної служби зайнятості в 

2019 році» за участю журналістів редакцій газет «Зоря»  та «Магістраль». Прес-

інтервью  директора Лиманського МЦЗ для газети «Лиманська сторона». 

З метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та 

покращення співпраці з роботодавцями, використовуються такі новітні форми роботи 

як відеорезюме,  онлайн-співбесіда та відео-вакансія.   За звітний період було 

створено 14 відеорезюме та проведено 24 онлайн-співбесід, створено 24 відео-

вакансій.  

Центр зайнятості використовує всі можливі канали комунікації – пресу, 

Інтернет-ресурси для інформування про законодавчі основи  діяльності та зміни в 

законодавстві, про конкретні заходи, події та результати. 

На сторінці Лиманського міського центру зайнятості в соціальній мережі 

Facebook, постійно публікуються інформаційні матеріали стосовно діяльності служби 

зайнятості. 

 

 

Директор Лиманського 

міськцентру зайнятості        Т.А.Єрьоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Витрати з ФЗДССВБ на матеріальне забезпечення та соціальні послуги  

в 2019 році 

 

 

Найменування 

Фактично надані послуги, тис.грн. 

 

2018 

 

2019 

 

% 

 

 

Допомога по безробіттю 

 

5872,8 6118,6 104,2 

в т.ч. одноразова виплата допомоги по безробіттю 

для зайняття підприємницькою діяльністю  

 

121,0 200,360 165,6 

Організація громадських робіт для безробітних 

 
332,0 499,7 150,5 

Надання ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на ринку праці 

 

0 0,6 - 

 

Компенсація ЄСВ 

 

167,4 513,7 306,9 

 

Компенсація ВПО 

 

320,9 301,0 93,8 

 

ВСЬОГО 

 

6814,1 7633,96 112,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Інформація про надання соціальних послуг 

незайнятому населенню 

за   2019 рік 

 

 

Показники 

Програма 

зайнятості 

2019 року 

Фактично надані послуги 

 

2018 2019 

% до 

Програми 

зайнятості 

(4:2) 

1 2 3 4 5 

Чисельність осіб, які мають статус 

безробітного 
1050 1005 877 83,52 

Чисельність працевлаштованих осіб 

з числа зареєстрованих безробітних 
455 409 354 77,80 

Чисельність зареєстрованих 

безробітних, які проходили 

професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення 

кваліфікації 

286 294 230 80,42 

Чисельність осіб, якім видано 

ваучер для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на 

ринку праці 

3 3 1 33,3 

Чисельність осіб, залучених до 

участі у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру 

700 408 449 64,14 

Чисельність осіб, які організували 

власну справу 
5 5 4 80 

 

 


