
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 
 

ДЕВ‘ЯТА   СЕСІЯ   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 27 червня 2017 року                                                                                   № 1012 
 
 
 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 03 червня 

2014 року № 3145 «Про затвердження 

Програми зайнятості населення                     

м. Кіровограда на період до 2017 року» 
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 17, 18 Закону України «Про зайнятість населення», 
враховуючи листи Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості            

від 16 травня 2017 року № 06-34/1635/05, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 03 червня 

2014 року № 3145 «Про затвердження Програми зайнятості населення              

м. Кіровограда на період до 2017 року», а саме: підпункт 7 пункту 1. 

Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості 

роботодавців у створенні нових робочих місць розділу ІІІ. Напрями та заходи 

щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року Програми 

зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року викласти у редакції 

згідно з додатком. 
2. Взяти до відома інформацію про підсумки виконання Програми 

зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року за І квартал                  

2017 року, що додається. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Грабенка О.В.  
 
 
 
Міський голова                                                                                          А.Райкович 
 
 
Пузакова 24 06 24 



Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
27 червня  2017 року 
№ 1012 

 
 

Зміни до розділу  ІІІ. Напрями та заходи  
щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року  

Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року 
 
 
 

№ 

з/п 
Найменування  

заходу Виконавці  Термін  
виконання 

1 2 3 4 
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості 

роботодавців у створенні нових робочих місць 
7 Вжиття комплексу організаційних заходів щодо 

організації та проведення оплачуваних громадських 

робіт. 
Передбачені у міському бюджеті кошти на 

фінансування громадських робіт:  
у 2014 році – 100,0 тис. грн; 
у 2015 році – 160,0 тис. грн; 
у 2016 році – 160,0 тис. грн; 
у 2017 році – 320,0 тис. грн  

Кіровоградська 
міська рада, 

КМРЦЗ 

Протягом 

2014-2017 
років 

 
 
 
Заступник начальника  
управління економіки                                                                             А.Пузакова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Інформація про підсумки виконання 
Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року 

за І квартал 2017 року 
 

 

Загальна пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці                   

на 01.04.2017 становила 2,3 тис. безробітних, що на 1865 осіб, або 44,7 % 
менше ніж у  відповідному періоді  2016 року.  Із загальної чисельності 

незайнятих громадян 56,4 % - жінки, 40,8 % - молодь у віці до 35 років, кожен 

другий належав до категорії осіб,  які мають доЗдаткові гарантії щодо сприяння 

у працевлаштуванні. 
Статус безробітного станом на 01.04.2017 мали 1447 мешканців міста, в 

тому числі 12 осіб з числа внутрішньо переміщених та 264 – з числа учасників 

АТО.  Допомогу по безробіттю отримували 1275 чол. Середній розмір 

допомоги становив близько 2740,7 грн.  
Професійно-кваліфікаційний склад безробітних, що перебували на обліку 

з початку 2017 року, наступний: 
особи, що займали посади службовців, – 52,98 %; 
особи, що займали робітничі місця,  – 37,72%;  
особи без професії – 9,29 %. 
В базі даних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості              

на 01.04.2017 було 1267 вакансій кропивницьких підприємств, що майже в 

чотири рази більше ніж у аналогічному періоді попереднього року.  
На одне робоче місце претендував 1 безробітний. 
Активними заходами сприяння зайнятості населення за січень-березень  

2017 року  було охоплено 1474 особи. Відповідно рівень охоплення активними 

заходами  зайнятості становить 64,1 %. 
Протягом зазначеного періоду за сприяння служби зайнятості роботу 

отримали  650 осіб, із них 400 осіб із тих, що мали статус безробітних,                        

2 внутрішньо перемішені особи та 28 учасників АТО. 
Протягом І кварталу 2017 року на новостворені робочі місця було 

працевлаштовано 1192 особи, що на 509, або на 43 % більше ніж у 

відповідному періоді 2016 року.  
Із загальної кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця: 
36,7 %, або 437 осіб працевлаштовані на роботу у юридичних осіб; 
30,5 %,  або 364 осіб як наймані працівники у фізичних осіб-підприємців; 
391 осіб, або 32,8 % - шляхом реєстрації ФОП.   
Найбільша частка 49,2 % із працевлаштованих осіб на новостворені 

робочі місця припала на галузь оптової та роздрібної торгівлі, 20,5 % - на 
промисловість, 7,5 % - на галузь тимчасового розміщування й організація 

харчування, 5,4 % - на діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування, 4,0 % - на сферу операцій з нерухомим майном, по 2,2 % 

припадає на будівництво, а також на транспорт, складське господарство, 

поштову та кур'єрську діяльність, тощо. 
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Лідерами по працевлаштуванню мешканців м. Кропивницького на 

новостворені робочі місця серед юридичних осіб були: 

Назва Вид діяльності 
К-сть 

працевла-
штованих, 

осіб 

Середня 

зарплата на 

підприємстві, грн 

ТОВ  "ЕЛІТ СТАЙЛ" Роздрібна торгівля пальним 53 4683 

ТОВ  "ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС" 

Роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами 

харчування, напоями та 

тютюновими виробами 

20 3293 

ТОВ  

"КІРОВОГРАДПОСТАЧ" 
Виробництво інших основних 

органічних хімічних речовин 18 869 

ПП "ЦЕНТР-ЕЛІТ" Діяльність приватних 

охоронних служб 18 3259 

ТОВ  "МАЕСТРО ПРО" 
Оптова торгівля твердим, 

рідким, газоподібним паливом і 

подібними продуктами 
17 40364 

КЗ "Кіровоградський 

обласний інформаційно-
аналітичний центр 

медичної статистики" 
Державне управління 

загального характеру 

16 4313 

ПП "ТОРЕНД" 
Надання в оренду й 

експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого 

майна 

16 3256 

 
А серед фізичних осіб-підприємців: 

Назва Вид діяльності 
К-сть 

працевла-
штованих, 

осіб 

Середня 

зарплата на 

підприємстві, грн 

ПОВІТЧАН АННА 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

Роздрібна торгівля іншими 

продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах 
30 2670,94 

КАСЬЯНЕНКО АРТЕМ 

ІВАНОВИЧ 
Діяльність ресторанів, надання 

послуг мобільного харчування 10 1625 

 
З метою офіційного працевлаштування кропивничан та підвищення рівня 

їх зарплат в місті проводилась робота у напрямку легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення. Протягом січня-березня 2017 року робочими 

групами з питань легалізації виплати зарплати та зайнятості населення 

організовані 6 засідань,  розглянуто 57 питань, окремо відбулись співбесіди  з 

керівниками 338 підприємств та спільно з представниками контролюючих 

органів виконавчої влади проведені обстеження 157 суб‘єктів господарювання. 
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За результатами спільних дій з початку 2017 року легалізовані                      

30  робочих місць. На 58  підприємствах міста проведено роботу по 

підвищенню зарплати працівникам.  
Рівень середньомісячної зарплати штатних працівників по місту 

Кропивницькому за результатами І кварталу 2017 року склав 5267 грн, тобто 

відбулось зростання на 47,7 %, або 1702,0 грн по відношенню до відповідного 

періоду попереднього року. Зарплата кропивничанина вища за показник по 

Кіровоградській області на 144,0 грн, що складає 2,8 %, але менша за показник 

по Україні на 1057,0 грн, або на 17,7 %. 
З метою підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили 

організовувалася професійна підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації безробітних з урахуванням потреб роботодавців та інтересів 

шукачів роботи. Таким чином, протягом трьох місяців 2017 року 215 осіб були 

направлені на професійне навчання. В I кварталі 2017 року  проходили 

навчання 43 учасники АТО та 1 внутрішньо переміщена особа. Безробітні 

набували професії електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування, електрогазозварника, кухаря, кравця, машиніста 

холодильних установок та ін. 
2 особи з числа зареєстрованих безробітних отримали виплату допомоги 

по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 
Також у звітному періоді для підтримки конкурентоспроможності осіб на 

ринку праці одна особа отримала ваучер для здобуття освіти. 
Для підвищення зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на нові 

робочі місця, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності 

Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості впродовж І кварталу               

2017 року працевлаштовано  13  безробітних  шляхом  надання  компенсації   

фактичних витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Цією послугою 

скористалися 3 роботодавці, серед яких ФОП Пилипенко Микола Валерійович, 

ФОП Пилипенко Надія Михайлівна, ПП “Чистий Єлизаветград”. Саме вони 

працевлаштовували безробітних на нові  робочі місця. 
Проводилася і широкомасштабна профорієнтаційна робота серед 

населення, мета якої – профілактика безробіття, сприяння підвищенню якості 

робочої сили, надання допомоги у виборі чи зміні професії. 

Профорієнтаційними послугами було охоплено більше 4 тис. громадян. 
Відповідно до заходів Програми зайнятості населення м. Кіровограда на 

2017 рік для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної 

підтримки безробітних управлінням економіки спільно з центром зайнятості 

проводилась робота по організації громадських робіт. У І кварталі 2017 року до 

громадських робіт  та робіт тимчасового характеру залучено 675 безробітних 

осіб. Долучались до виконання таких робіт і внутрішньо переміщені особи              

(3 чол.) та учасники АТО (10 чол.).  За рахунок міського бюджету                     
(34,1 тис. грн)   працювали   на   громадських   роботах   42    безробітні.   Вони 
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працювали в управліннях соціального захисту населення виконавчих комітетів 

районних у місті рад, а також в Кіровоградському обласному відділенні  

Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД», та були задіяні в суспільно корисних роботах в інтересах 

територіальної громади, а саме: брали участь у оформленні документів на 

отримання житлових субсидій мешканцями міста, а також здійснювали догляд 

та надавали  допомогу соціально незахищеним верствам населення та особам, 

які потрапили в складні життєві обставини, що обумовлені їх медичним 

діагнозом чи соціальним статусом, тощо. 
Протягом І кварталу 2017 року управлінням економіки здійснено                

93 реєстраційні дії по реєстрації колективних договорів суб‘єктів 

господарювання м. Кропивницького, змін  чи доповнень до них, що в 2 рази 

перевищує показники відповідного періоду 2016 року. 
Оновлено склад Координаційного комітету сприяння зайнятості 

населення м. Кропивницького, який утворений на громадських засадах з 

однакової кількості представників професійних спілок та їх об’єднань, органів 

влади, роботодавців та їх об’єднань. На базі Кіровоградського міськрайонного 

центру зайнятості проведено засідання, на якому розглянута ситуація на ринку 

праці міста за результатами 2016 року, її основні тенденції та проблематика, а 

також стан виконання окремих показників Програми зайнятості населення                         
м. Кіровограда на період до 2017 року. 

 
 
 

Заступник начальника  
управління економіки                                                                             А.Пузакова 
 
 
 
 
 


