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З метою ефективного виконання заходів Програми зайнятості населення 

м. Кропивницького на 2021-2023 роки (далі – Програма) Кіровоградським 

міськрайонним центром зайнятості спільно з департаментом з питань 

економічного розвитку Кропивницької міської ради у січні-березні 2022 року 

забезпечено реалізацію  завдань щодо:  

 розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавлених 

роботодавців у створенні нових робочих місць; 

 підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності 

економічно активного населення; 

  залучення безробітних до громадських робіт. 

 

 

ПОКАЗНИКИ РИНКУ ПРАЦІ 

(по місту Кропивницькому та Кропивницькому району) 

за січень-березень 2021-2022 роки 

 

№ 

з/п 
ПОКАЗНИКИ 

Одиниці 

виміру 

січень-

березень 

2021 року 

січень-

березень 

2022 року 

Відхилення

%, 

1. Кількість безробітних громадян, які перебували на 

обліку (з урахуванням залишку на 01.01.), з них 
осіб 4366 2070 47,4 

- зареєстровані в звітному періоді -"- 1376 825 60,0 

- молодь до 35 років -"- 1485 587 39,5 

- скорочені з підприємств, установ, організацій -"- 241 170 70,5 

- особи, що потребують соц. захисту -"- 1462 629 43,0 

2. Працевлаштовано  -"- 431 262 60,8 

- безробітні -"- 353 205 58,1 

- молодь до 35 років -"- 113 49 43,4 

- особи, що потребують соціального захисту -"- 92 44 47,8 

- інваліди -"- 27 13 48,1 

- шляхом ОВДБ -"- 1 0 х 

3. Рівень працевлаштування % 9,9 12,7 128,2 

4. Кількість безробітних станом на 01.01 осіб 2725 1296 47,6 

-з них молодь до 35 років осіб 882 331 370,5 

5. Виплата допомоги по безробіттю млн грн 30,4 21,7 71,4 

6. Подано звітів 3-ПН (вакантних місць) одиниць    

- кількість вакантних  місць на кінець звітного 

місяця 
-“- 535 312 58,3 

-в т.ч. робітників -“- 231 198 85,7 

- службовців -“- 304 114 37,5 

7. 
Рівень охоплення заходами активної політики 

зайнятості 
% 16,6 23,0 138,8 
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На виконання завдання: розширення сфери застосування праці та 

стимулювання зацікавлених роботодавців у створенні нових робочих місць 
 

Станом на 01.04.2022 по м. Кропивницькому та Кропивницькому району 

статус безробітного мали 2070 осіб (на 01.04.2021 – 4366 осіб), у тому числі: 

 

 

 629 осіб з додатковими 

гарантії у працевлаштуванні, з 

яких працевлаштовано 46 осіб;  

 

 

 

 

  184 особи з інвалідністю, з 

яких працевлаштовано 14 осіб;   

 

 

 

 

 

 122 військовослужбовця, які 

брали участь в антитерористичній 

операції, з яких працевлаштовано  

36 осіб; 

 

 

 

 

 10 внутрішньо 

переміщених осіб, що отримали 

довідку про взяття на облік, з 

яких працевлаштовано 2 особи  
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У січні-березні 2022 року 380 роботодавців надали інформацію про  

1401 вакансію. 

 
 

За січень-березень 2022 року працевлаштовано 258 безробітних  

(у січні-березні 2021 року – 395 осіб), з них: 142 жінки та 116 чоловіків. 
 

Рівень працевлаштування безробітних громадян, які перебували на 

обліку (з урахуванням залишку на 01.01.2022) становив 12,7%. 
 

Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості за січень-березень 

2022 року по м. Кропивницькому прийнято одну заяву від роботодавця щодо 

компетенції витрат єдиного внеску за працевлаштування одного безробітного. 
 

За даними ГУ ДПС у Кіровоградській області за 2021 рік на 

новостворені робочі місця працевлаштовано 3443 особи, що на 13,6 % більше 

від запланованого показника (3030 осіб). 
 

За даними департаменту надання адміністративних Кропивницької 

міської ради послуг у січні-березні 2022 року зареєстровано 17 юридичних 

осіб та 128 фізичних осіб. Одночасно припинили діяльність 3 юридичні 

особи та 218 фізичних осіб.  
   
 

На виконання напряму: підвищення професійного рівня та 

конкурентоспроможності економічно активного населення 

Для підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності  

безробітних Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості  

організовано: 

 професійні навчання, за участі 96 безробітних (у січні-березні  

2021 року – 76 осіб); 

навчання у Центрі професійно-технічної освіти, до яких залучено  

60 безробітних (у січні-березні 2021 року – 76 осіб). 
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На виконання напряму: залучення безробітних до громадських робіт 

Масштабна військова агресія РФ проти України та ведення воєнного 

стану вплинули на всі сфери життя українців і трудові відносини. 

У січні-березні 2022 не здійснювались заходи з організації  громадських 

робіт за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади. 

Разом з цим, за даними Кіровоградського міськрайонного центру 

зайнятості до загальнодержавних оплачуваних громадських робіт залучено 

124 безробітних (за січень-березень 2021 року – 232 особи). 

 

 Висновки: 

Реалізація завдань Програми здійснювалась в умовах воєнного стану, що 

унеможливило виконання заходів з організації громадських робіт за рахунок 

коштів міського бюджету та детінізацію трудових відносин на ринку праці. 

1. Ситуація у сфері зайнятості населення по місту Кропивницькому та 

Кропивницькому району у порівнянні з показниками січня-березня 2021 року 

має тенденцію до покращення, а саме:  

 зменшилась чисельність офіційно зареєстрованих безробітних 

громадян на 52,6%; 

 збільшилась кількість вакантних місць на 2,5%; 

 збільшилась кількість громадян охоплених професійним навчанням та 

перенавчанням на 40,5%; 

  знижено рівень безробіття з 1,39% до 0,86%.  

 
 


