
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  28 квітня 2011 року                                                              № 472

Про стан виконання Програми зайнятості 
населення м. Кіровограда на 2010-2011 роки

Керуючись ст. ст. 140, 146 Конституції України, ст. ст. 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи результати 
засідання «круглого столу» від 11 квітня 2011 року на тему «Рівень зайнятості 
та стан безробіття в м. Кіровограді», організованого управлінням економіки 
Кіровоградської міської ради, заслухавши інформацію начальника 
Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості Поліщук А.І. про стан 
виконання Програми зайнятості населення м. Кіровограда на 2010-2011 роки, 
Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості про 
стан виконання Програми зайнятості населення м. Кіровограда на 
2010- 2011 роки взяти до відома (додається).

2. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради спільно з 
Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості посилити роботу з 
підприємствами, установами та організаціями міста щодо створення нових 
робочих місць.

3. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради в місячний термін 
розробити міську програму щодо популяризації робочих професій серед 
майбутніх випускників та забезпечити організацію її виконання.

4.  Управлінню економіки Кіровоградської міської ради через засоби 
масової інформації забезпечити поінформованість населення про міську
Програму розвитку малого підприємництва у м. Кіровограді на 2011-2012 роки 
в частині заходів щодо співфінансування з Регіональним фондом підтримки 
підприємництва економічно привабливих  інвестиційних бізнес-проектів. 
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5. Управлінням праці та соціального захисту населення Кіровської та 
Ленінської районних у м. Кіровограді рад і Кіровоградській об’єднаній 
податковій інспекції продовжити роботу по виявленню та легалізації «тіньової» 
зайнятості, про що інформувати управління економіки Кіровоградської міської 
ради щомісяця до 3 числа місяця наступного за звітним. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Міський голова                                                                 О.Саінсус

Пузакова
22-15-79



Додаток
до рішення Кіровоградської міської ради  
від 28 квітня 2011 року 
№ 472

Інформація про стан виконання 
Програми зайнятості населення м. Кіровограда на 2010-2011 роки

На обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості у 
2010 році перебувало 10,7 тис. мешканців нашого міста, що на 709 осіб менше, 
ніж у 2009 році. Із них активними заходами сприяння зайнятості населення 
було охоплено 9,8 тис. незайнятих громадян. У  І кварталі 2011 року 
перебувало 4,5 тис. кіровоградців та відповідно активними заходами було 
охоплено 2,5 тис. осіб. 

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття витрачено на активні заходи сприяння 
зайнятості населенню у 2010 році – 18 360 703 грн., у січні-березні поточного 
року  - 7 550 084 грн. 

В базі даних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості  у 
2010 році  було 8,5 тис. вакансій  кіровоградських підприємств, із яких 61,5 % 
були укомплектовані за сприяння служби зайнятості. Їх кількість у порівнянні з 
2009 роком  не змінилася, а укомплектація збільшилася і становила 63,5 %. 
Кількість вакансій у І кварталі 2011 році склала 2,5 тис., укомплектовано 
59,1 %. Фактично працевлаштовано у минулому році 5,7 тис. незайнятих  
трудовою діяльністю мешканців міста, зареєстрованих у Кіровоградському 
міськрайонному центрі зайнятості, як шукаючих роботу, за 3 місяці поточного 
року  - більше півтори тисячі.

Центром зайнятості створено у 2010 році близько 800 робочих місць, у 
І кварталі 2011 року  більше 100 робочих місць шляхом надання роботодавцям 
дотацій з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття для працевлаштування безробітних 
громадян.  В основному на ці робочі місця були працевлаштовані соціально-
незахищені категорії громадян.    

На ці цілі з Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття витрачено у 2010 році 
4 518 022 грн., з початку поточного – 2 966 633 грн., які пішли на виплату 
основної та додаткової заробітної плати прийнятих за направленням державної 
служби зайнятості осіб на дотаційні робочі місця та суми страхових внесків на 
фонд оплати праці.  

Наприклад, такі підприємства міста як  ТОВ «Стройград Кіровоград»,  
Швейна фабрика "Україна", ТОВ "Імекс-ЛТД", ПП «Каспер», ТОВ «Прогрес-
2010», ТОВ «Кіровоградпостач»  та багато інших скористалися такою послугою 
служби зайнятості. 

Для забезпечення офіційного оформлення трудових відносин у 2010 році  
Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості було зареєстровано 
2326 договорів між кіровоградцями та фізичними особами, що на 587 договорів 
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більше, ніж у 2009 році. У І кварталі поточного року зареєстровано  таких 
договорів  вже  738. 

Служба зайнятості також надає допомогу безробітним у започаткуванні 
власної справи шляхом виплати одноразово допомоги по безробіттю. Таким 
чином у травні-грудні минулого року працевлаштовано 141 колишніх
безробітних кіровоградців.  Із них: 77 жінок, 66 осіб із числа молоді, 8 осіб з 
інвалідністю, 18  чол., які потребують соціального захисту та не здатні на 
рівних конкурувати на ринку праці. 

У січні-березні 2011 року вже майже 50 городян  започаткували власну 
справу. З ФЗДССУВБ на виплату допомоги по безробіттю одноразово для 
організації підприємницької діяльності використано 414 224 грн. 

Постійно службою зайнятості проводиться широкомасштабна 
профорієнтаційна робота з міським населенням: профорієнтаційними заходами 
у минулому році було охоплено 33,2 тис. громадян, з початку 2011 року  -
12,4 тис.

У 2010 році у загальноосвітніх школах міста встановлено 
29 профорієнтаційних терміналів, у І кварталі 2011 - 9, матеріали яких 
розраховані на учнів, батьків та педагогічних працівників.

Одним із пріоритетних напрямків роботи центру зайнятості є професійне 
навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних осіб, яке 
здійснюється для підвищення конкурентноздатності громадян на ринку праці та 
відповідно до потреб роботодавців у працівниках конкретних професій. 
Професійним навчанням з наступним працевлаштуванням охоплено у 2010 році 
-  1618 безробітних, у січні-березні поточного -  479 осіб.

На організацію професійного навчання, перенавчання та підвищення 
кваліфікації безробітних і виплату матеріальної допомоги у період 
профнавчання витрачено із ФЗДССУВБ  у 2010 році – 1 283 306 грн., у січні-
березні поточного – 230 015 грн. 

Одним із напрямків діяльності служби зайнятості щодо пом’якшення 
соціальної напруженості на ринку праці міста є організація тимчасової 
зайнятості населення, зокрема оплачуваних громадських робіт. Тільки протягом 
2010 року для проведення громадських робіт Кіровоградським міськрайонним 
центром зайнятості укладено з підприємствами 293 договори на 
2813 тимчасових робочих місця. До них  було залучено 2487 безробітних 
мешканців міста. В  І кварталі 2011 року з 53 підприємствами укладено 
договори на 734 тимчасових робочих місця та залучено 474 городянина.

Громадські роботи проводились за такими напрямами, як благоустрій  
територій та зон відпочинку м. Кіровограда;  роботи, пов’язані з будівництвом 
або ремонтом об’єктів соціальної сфери, догляд за особами похилого віку та 
інвалідами  та ін. 

Загальні видатки на проведення громадських робіт для мешканців 
Кіровограда за 2010 рік склали 761,6 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів 
міського бюджету м. Кіровограда - 17,4 тис. грн. 



3

Разом з тим є проблеми на місцевому ринку праці. Чисельність громадян, 
які щоденно реєструються в центрі зайнятості, зростає. Так, у січні-березні 
поточного  року  за соціальними послугами звернулося до Кіровоградського 
міськрайонного центру зайнятості на 575 кіровоградців більше, ніж торік. Це 
пояснюється тим, що в установах, організаціях та на підприємствах міста
відбувається процес звільнення працівників. Фактично продовжується і процес 
ліквідації робочих місць. Так, тільки у січні-березні  поточного року із 
створених в місті 1374 нових робочих місць ліквідовано 884 (або  64,3 %).

Значна частина новостворених робочих місць припадає на малий та 
середній бізнес. Хоча, слід приділяти більшу увагу промисловим 
підприємствам, оскільки саме ці робочі місця є постійними.

Проблемою, характерною для міста, є низький рівень заробітної плати, 
що офіційно пропонується, у  37 % вакансій, заявлених роботодавцями до 
КМРЦЗ, розмір заробітної плати – на рівні мінімальної.

Досить значна чисельність працездатних мешканців Кіровограда не 
перебувають в офіційних трудових відносинах, не зареєстровані в державній 
службі зайнятості, тобто працюють у «тіньовій» економіці або виїхали за межі 
міста.

У поточному році одним  із пріоритетних напрямків нашої роботи 
залишається професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 
безробітних. У 2011 році  планується охопити профнавчанням 1900  осіб.

Одним з важливих напрямків у роботі служби зайнятості у цьому році є 
організація оплачуваних громадських робіт, спрямованих на задоволення 
соціальних потреб територіальних громад, тимчасових кадрових потреб 
роботодавців у працівниках та на підтримку безробітних у період пошуку 
роботи. На початку року органами влади та місцевого самоврядування спільно 
зі службою зайнятості, виходячи з потреб територіальних громад, визначено 
перелік видів оплачуваних громадських робіт. Планується охопити цим видом 
соціальних послуг  2780  незайнятих громадян.

Найголовніше завдання державної служби зайнятості - повернення 
громадян до продуктивної праці, а також продовження роботи з роботодавцями 
щодо задоволення їх кадрових потреб. Так, у 2011 році за сприяння 
Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості прогнозується 
працевлаштувати 6150 осіб.

Начальник Кіровоградського 
міськрайонного центру зайнятості                                                        А. Поліщук


