
ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                   

     про виконання Програми зайнятості населення за 2021 рік 

 

 
 

З метою виконання основних заходів реалізації Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2021-2023 роки (далі – Програма) у 2021 році 

Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості спільно з департаментом 

з питань економічного розвитку проводилась робота щодо розширення 

можливостей реалізації права громадян на гідну працю шляхом:  

 розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавлених 

роботодавців  у створенні нових робочих  місць; 

 залучення безробітних до громадських робіт; 

 підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності 

економічно активного населення;  

 проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо детінізації 

трудових відносин на ринку праці. 

 

ПОКАЗНИКИ РИНКУ ПРАЦІ 

(по місту Кропивницькому та Кропивницькому району) 

за 2020-2021 роки 

№ 

з/п 
ПОКАЗНИКИ 

Одиниці 

виміру 
2020 рік 2021 рік 

Відхилення

%, 

1. Кількість безробітних громадян, які перебували на 

обліку (з урахуванням залишку на 01.01.), з них 
осіб 7439 7187 96,6% 

- зареєстровані в звітному періоді -"- 6191 4197 67,8% 

-молодь до 35 років -"- 2762 2387 86,4 

-скорочені з підприємств, установ, організацій -"- 401 431 107,5 

-особи, що потребують соц.захисту -"- 2354 2408 102,3 

2. Працевлаштовано  -"- 1957 1870 95,6 

-безробітні -"- 1351 1604 118,7 

- молодь до 35 років -"- 422 455 107,8 

-особи, що потребують соціального захисту -"- 354 464 131,1 

-інваліди -"- 76 108 142,1 

-шляхом ОВДБ -"- 1 1 100,0 

3. Рівень працевлаштування % 26,3 26,0 98,9 

4. Кількість безробітних станом на 01.01 осіб 2989 1244 41,6 

-з них молодь до 35 років осіб 988 339 34,3 

5. Кількість громадян,  які охоплені професійним 

навчанням та перенавчанням в поточному році 
осіб 284 344 121,1 

6. Кількість громадян, які приймали участь у 

громадських роботах та інших роботах тимчасового 

характеру 

осіб 528 312 59,1 

7. Виплата допомоги по безробіттю млн грн 101,8 95,8 94,0 

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

- кількість  вакантних  місць на кінець звітного 

місяця 
-“- 367 604 164,6 

-в т.ч. робітників -“- 153 386 252,3 

-службовців -“- 214 218 101,9 

9. 
Рівень охоплення заходами активної політики 

зайнятості 
% 37,2 35,1 94,4 
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На виконання напряму: розширення сфери застосування праці та 

стимулювання зацікавлених роботодавців  у створенні нових робочих  місць 
 

Станом на 01.01.2022  по місту Кропивницькому статус безробітного мали 

7187 осіб (на 01.01.2021 - 7439), у тому числі: 

 2408 осіб з додатковими гарантіями у працевлаштуванні (на 

01.01.2021– 2354 осіб), з яких роботу отримали 485 осіб (на 01.01.2021 –                 

390 осіб); 

 557 осіб з інвалідністю (на 01.01.2021 – 536 особи), з яких роботу 

отримали 113 осіб (на 01.01.2021 – 84 особи); 

 313 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 

операції (на 01.01.2021 – 311 осіб), з яких роботу отримали 72 (станом на 

01.01.2021 – 70 осіб);  

 40 внутрішньо переміщених осіб, що отримали довідку про взяття на 

облік (на 01.01.2021 – 39 осіб), з яких роботу отримали 17 осіб (на 01.01.2021– 

8 осіб). 

Рівень працевлаштування безробітних громадян, які перебували на обліку 

(з урахуванням залишку на 01.01.2021 р.), становив 26,0%. 
 

 
 

З метою стимулювання роботодавців у працевлаштуванні безробітних на 

нові робочі місця з Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття перераховано: 

 компенсацію 23 роботодавцям на сплату компенсацій ЄСВ за  

35 співробітникам; 

 одноразову допомогу безробітному для організації підприємницької 

діяльності. 
 

До центру зайнятості надійшла інформація від 837 роботодавця про                  

3990 вакансій.   
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За даними ГУ ДПС у Кіровоградській області за січень–вереснь 2021 року 

на новостворені робочі місця працевлаштовано 2019 осіб. 
 

 

На виконання напряму: залучення безробітних до громадських робіт 
 

В умовах недостатньої кількості вакансій та гострої конкуренції на ринку 

праці все більшої уваги набувають громадські роботи. 

У 2021 році в рамках Програми здійснювалась організація громадських 

робіт за рахунок коштів міського бюджету (149,7 тис. грн) та Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття (8,8 тис. грн). Впродовж звітного періоду до громадських 

робіт залучено 65 безробітних, які виконували суспільно корисну роботу.  

Безробітні особи, які брали участь у громадських роботах, здійснювали 

заходи: 

 1 особа - супровід інвалідів по зору (при Територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району 

міста Кропивницького); 

 4 особи - заходи по благоустрою територій дитсадків громади (ДНЗ № 72 

"Гномик" та ДНЗ № 73 "Червона квіточка"); 

 53 особи – прибирання кладовищ (КП "Ритуальна служба-

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" 

Кропивницької міської ради"); 

 7 осіб – благоустрій міста (КП "Благоустрій"). 
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На виконання напряму: підвищення професійного рівня та 

конкурентоспроможності економічно активного населення 

Для підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності  

безробітних  у 2021 році Кропивницьким міськрайонним центром зайнятості 

проведено ряд навчальних семінарів з питань професійного навчання та 

працевлаштування: 

 для зареєстрованих 1029 безробітних – 50 семінарів, у т.ч. і в режимі 

онлайн, на тему "Презентація послуг з професійного навчання, у т.ч. послуг 

ЦППО"; 

 для роботодавців з питань працевлаштування – 15 семінарів, з них: 

6 – щодо працевлаштування категорій громадян, що мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштування;  

4  – щодо працевлаштування осіб з інвалідністю; 

5  – щодо виплати компенсацій фактичних витрат роботодавця на сплату 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

сплату єдиного внеску осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі 

місця, компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб; 

Для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці безробітних 

громадян віком старше 45 років у 2021 році надано 3 безробітним ваучер для 

перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації. 

  

На виконання напряму: проведення роз'яснювальної роботи серед 

населення щодо детінізації трудових відносин на ринку праці 
 

З метою реалізації повноважень, наданих органам місцевого 

самоврядування щодо здійснення державного контролю за дотриманням 

законодавства про працю, у 2021 році проведено 10 засідань робочих груп з 

питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при 

виконавчих комітетах міської, Фортечної та Подільської районних у  

місті Кропивницькому рад, на яких заслухано 82 керівника підприємств, 

установ, організацій та фізичних осіб-підприємців про дотримання 

мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізацію заробітної плати.  

Також, відвідано 199 підприємств з інформаційно-роз’яснювальною 

роботою (надання консультацій).  

У рахунок примусового стягнення штрафів з роботодавців, винних в 

порушенні трудового законодавства та не бажаючих добровільно сплачувати 

штрафи за використання неоформленої найманої праці, до бюджету міста 

надійшло 90,8 тис. грн. 
 

За результатами реалізації заходів Програми зайнятості населення у  

2021 році забезпечено позитивні результати щодо: 

 зменшення чисельності офіційно зареєстрованих безробітних громадян; 

 збільшення кількості вакансій; 
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 збільшення кількості громадян, які були охоплені професійним 

навчанням та перенавчанням; 

 зменшення рівня безробіття.   
 

Виконання завдання стало можливим завдяки: 

 а) внесенню змін до Програми, у частині виключення пропорційного 

(50%/50%) співфінансування громадських робіт за рахунок коштів міського 

бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття (рішення міської ради від 08.07.2021 № 555); 

 б) зміни переліку видів громадських робіт та переліку роботодавців 

(підприємств, установ, організацій), за участю яких планується організація 

громадських робіт протягом 2021 року (рішеннями Виконавчого комітету 

міської ради від 27.04.2021 № 245 та від 31.08.2021 № 538). 
 

Висновки: 
 

1. Реалізація завдань програми здійснювалася в умовах: 

а) позбавлення органів місцевого самоврядування повноважень щодо 

проведення інспекційних відвідувань підприємств громади (Закон України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 

надмірному тиску на суб’єктів господарювання заходів державного нагляду 

(контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість 

населення"), що суттєво обмежило можливість для вжиття заходів щодо 

легалізації відносин у сфері оплати праці і зайнятості населення; 

б) вкрай недостатнього обсягу фінансування з Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття на залучення безробітних до громадських робіт  

(8,8 тис. грн профінансовано за 2021 рік), що не дозволило повною мірою  

забезпечити безробітних шляхом організації громадських робіт; 
  

2. Взяти до уваги, що ситуація у сфері зайнятості по м. Кропивницькому 

та Кропивницькому району має тенденцію до поліпшення:  

 зменшилася кількість безробітних громадян зареєстрованих станом на 

01.01 2022 році порівняно з 01.01.2021 роком на 41,6%; 

 збільшення безробітних, які охоплені професійним навчанням та 

перенавчанням зареєстрованих у  2021 році порівняно з 2020 роком на 21,1%. 


