
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 
від «  26 »  квітня  2016 року                                                                        № 244 
 

 
 

Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «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 ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. “б”  ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17, 18 Закону 
України «Про зайнятість населення», виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «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», що додається. 

2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 
 

 
Міський голова                                                                                          А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
Пузакова 24 06 24 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
«___» ________________ 2016 
№ _____ 
 

Проект 
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “___”   _____________  2016 року                                                         № ______ 
 

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», 
Кіровоградська міська рада  

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести 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, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 «Про 
затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до       
2017 року», та підпункт 7 пункту 1. Розширення сфери застосування праці та 
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць 
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 2015 рік, що 
додається. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення 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 
«___» ________________ 2016  
№ _____ 

 
 
 
 

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

 
 

№ 
п/
п 

Найменування  
заходу Виконавці  

Термін  
виконання 

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. 

Передбачення у міському бюджеті коштів на 
фінансування громадських робіт:  

у 2014 році – 100,0 тис. грн; 
у 2015 році – 160,0 тис. грн; 
у 2016 році – 130,0 тис. грн; 
у 2017 році – 130,0 тис. грн  

Кіровоградська 
міська рада, 
КМРЦЗ 

Постійно 

 
 
 
 
Начальник управління економіки                                                        О.Осауленко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Інформація про підсумки виконання 

Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року 
за 2015 рік 

 

Загальна пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці  у             
2015 році  становила 9,3 тис. осіб, що на 568 осіб або 6,5 %, більше ніж у               
2014 році. Із загальної чисельності незайнятих громадян 64,0 % - жінки, 51 % - 
молодь у віці до 35 років, кожен третій належав до категорії осіб, які мають 
додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні. 

Активними заходами сприяння зайнятості населення у 2015 році  було 
охоплено 12,6 тис. осіб, що на 1,8 тис. осіб більше, ніж у 2014 році. 

Статус безробітного у звітному році отримали 6,3 тис. осіб. Станом на 
01.01.2016 допомогу по безробіттю отримували 2487 осіб. Середній її розмір 
допомоги становив близько 1,7 тис грн. 

Якщо у 2014 році у 70 % вакансій, заявлених роботодавцями розмір 
заробітної плати коливався від 1218 до 1300 грн., то у  2015 році він був 
наступний:  

мінімальний (до 1500 грн.) – у 6,0 % поданих вакансій; 
середній (від 1500 грн. до 2000 грн.) – у 71,0 %; 
максимальний (від 2000  грн.) – у 23,0 %. 
При цьому рівень середньомісячної зарплати штатних працівників по 

місту Кіровограду за результатами 2015 року склав 3293 грн, тобто відбулось 
зростання на 15,5 %, або 441,0 грн по відношенню до попереднього року. 
Зарплата кіровоградця вища за показник по Кіровоградській області на                
11,0 грн, що складає 0,3 %, але менша за показник по Україні на 902,0 грн, або 
на 21,5 %. 

Слід зауважити, що темп росту середньомісячної зарплати штатного 
працівника по м. Кіровограду перевищує темп росту мінімальної зарплати на  
11,1 %, але при цьому є меншим за темп росту зарплати по Кіровоградській 
області на 2,2 %, а по Україні - на 5,2 %. 

Протягом зазначеного періоду за сприяння служби зайнятості роботу 
отримали  3,6 тис. осіб, із них 2,4 тис. тих, що мали статус безробітних.  

За даними управління ПФУ в м. Кіровограді та Кіровоградської ОДПІ ГУ 
ДФС у Кіровоградській області протягом 2015 року на новостворені робочі 
місця було працевлаштовано 4168 осіб, що на 1153 більше ніж у 2014 році. 
Довідково: запланований програмний показник на 2015 рік складає 2620 осіб. 
Тобто виконання запланованого річного показника складає 159,1 %. 

Із загальної кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця: 
62,7 %, або 2614 осіб працевлаштовані на роботу у юридичних осіб, що 

на 949 чол. більше ніж за 2014 рік; 
567 осіб, або 13,6  % - як наймані працівники у фізичних осіб-

підприємців, що на 103 особи менше ніж за 2014 рік; 
крім того, протягом того ж періоду в місті зареєстровано 987 ФОП, що 

складає 23,7 % працевлаштованих, та на 101 особу більше ніж за попередній 
рік. 
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При цьому слід зауважити, що протягом 2015 року в місті знизилися 

темпи  насторожуючої тенденції, яка спостерігалася у 2014 році, до ліквідації 
субʼєктів господарювання. Так, протягом звітного року, згідно з даними 
реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції, при 
реєстрації  987 ФОП ліквідовано 1915 (більше майже в 2 рази).   

Найбільша частина працевлаштованих 53,8% припала на галузь оптової 
та роздрібної торгівлі, 9,6 %  - у сфері державного управління й оборони,             
7,1 % - в промисловості, 5,4 % - у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування, 5,0 % - у будівництві, 3,6 % - у сфері водопостачання, 
каналізації та поводження з відходами, 3,0 % - в галузі транспорту, складського 
господарства, поштової та кур'єрської діяльності, тощо. 

Лідерами по працевлаштуванню кіровоградців на новостворені робочі 
місця у 2015 році серед юридичних осіб були: 

Назва Вид діяльності 
К-сть 

працевла-
штованих, 

чол. 

Запропо-
нована 

середньо-
місячна 
зарплата, 

грн 
ТОВ  "ДАЛМАКС" Роздрібна торгівля пальним 345 1157 
ТОВ  "СКАЙЛІКС" Роздрібна торгівля пальним 360 877 

ТОВ  "ОЙЛСТРІМ" Роздрібна торгівля пальним 345 
від 650 
до 2900 

Регіональний сервісний 
центр МВС в 
Кіровоградській області 

Державне управління загального 
характеру 

110 3905 

ТОВ "БРУК-ОІЛ" Роздрібна торгівля пальним 84 2662 
Кіровоградський обласний 
військовий комісаріат 

Діяльність у сфері оборони 75 3614 

ТОВ  "КАТП-1128" 
Оброблення та видалення безпечних 
відходів 

57 1523 

ТОВ  "КТАРОС" Діяльність приватних охоронних служб 52 1335 
ТОВ  "СИСТЕМА 
БЕЗПЕКИ К" 

Діяльність приватних охоронних служб 37 1400 

ТОВ "КОНДГРУП" 

Виробництво сухарів і сухого печива; 
виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок 
тривалого зберігання 

32 1420 

ТОВ  "ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС" 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими 
виробами 

20 2233 

КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ 
ТОВ "ВЕНБЕСТ" 

Електромонтажні роботи 19 1520 

ПП "ГАЛАНТ-УКРАЇНА" 
Будівництво житлових і нежитлових 
будівель 

18 3427 

ТОВ  "ВІРА СЕРВІС 
ЦЕНТР" 

Будівництво житлових і нежитлових 
будівель 

17 1037 

ТОВ  "Кіровоградський 
будівельний альянс" 

Виробництво будівельних металевих 
конструкцій і частин конструкцій 

16 1607 
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А серед фізичних осіб-підприємців: 

ПІБ Вид діяльності 
К-сть 

працевла-
штованих, 

чол. 

Запропо-
нована 

середньо-
місячна 

зарплата, грн 
Баркар Сергій 
Михайлович 

Пасажирський наземний транспорт міського та 
приміського сполучення 

21 1218 

Синьоок Ірина 
Миколаївна 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 16 774 

Близнюк Світлана 
Вікторівна 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
харчовими продуктами, напоями та 
тютюновими виробами 

7 694 

 
З метою офіційного працевлаштування кіровоградців виконавчим 

комітетом міської ради спільно з районними у місті радами та територіальними 
органами виконавчої влади проводилась  робота у напрямку легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення. Протягом 2015 року міською 
робочою групою з питань легалізації виплати зарплати і зайнятості населення 
проведено 8 засідань, на які було запрошено 386 керівників підприємств – 
порушників трудового законодавства. Районними у місті робочими групами 
організовані 24 засідання,  розглянуто 256 питань та спільно з представниками 
контролюючих органів виконавчої влади проведені обстеження 246 суб‘єктів 
господарювання.  

За результатами спільних дій у 2015 році легалізовані 94 робочих місця. 
Відповідно кіровоградцям донараховано фонд оплати праці. Крім того,               
337 кіровоградцям підвищено рівень заробітної плати.  

В базі даних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості  у           
2015 році  було 5 тис. вакансій  кіровоградських підприємств, що майже на              
2,5 тис. менше ніж 2014 році. Із наявної кількості вакансій 3,8 тис., або 76 %, 
були укомплектовані за сприяння служби зайнятості. Рівень укомплектування 
зріс порівняно з попереднім роком на 13 %.  Щорічне зменшення кількості 
вакансій на підприємствах міста свідчить про тривалу системну кризу на ринку 
праці міста. Крім того, наявні факти недотримання роботодавцями вимог 
чинного законодавства в частині подання інформації про попит на робочу силу, 
це в свою чергу призводить до обмеження Кіровоградського міськрайонного 
центру зайнятості в інформації про наявні вакансії та унеможливлює підбір 
претендентів на роботу та працевлаштування безробітних.  
 Професійно-кваліфікаційний склад безробітних, що перебували на обліку 
впродовж 2015 року, наступний: 

особи, що займали посади службовців – 51,0 %; 
особи, що займали робітничі місця складають - 38,0 %;  
особи без професії – всього 11,0 %. 
Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2016 року  

становить майже 3,0 тис. осіб, з них 1,9 тис. осіб – жінки, 1,4 тис. – молодь у 
віці до 35 років, 1,1 тис. – особи, що потребують соціального захисту. Найбільш  
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затребуваними на ринку праці є кваліфіковані робітники з інструментом (20 % 
вакансій), робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за 
роботою технологічного устаткування (14 % вакансій), професіонали (14,0 % 
вакансій). Для порівняння, протягом 2015 року найбільш затребуваними були  
працівники сфери торгівлі та послуг. На одне робоче місце претендувало 24 
безробітних, що більш як на 62 % перевищує минулорічний показник. 

В 2015 році 204 безробітним особам надано одноразову допомогу на 
відкриття підприємницької діяльності, що на 46 осіб менше у порівнянні з      
2014 роком.  

Для підвищення зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на нові 
робочі місця, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності 
Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості впродовж 2015 року 
працевлаштовано  34  безробітних  шляхом  надання  компенсації   фактичних 
витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, що на 16 осіб менше ніж у попередньому році. 
Цією послугою скористалися 12 роботодавців, серед яких ФОП Ярославська 
Н.Є., ФОП Чернов О.М., ФОП Гліжинський Р.В., ФОП Валявський А.О.,             
ТОВ “Максиден”, ПП “Швейник”. Саме вони працевлаштовували молодь на 
перше робоче місце. 

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, у 2015 році проходили професійне навчання 
1318 осіб, що складає 96 % минулорічного показника. Безробітні набували 
професії   оператора  котельні, перукаря, кравця, монтажника гіпсокартонних 
конструкцій, маляра та ін. 

Також у звітному році для підтримки конкурентоспроможності осіб віком 
від 45 років на ринку праці 24 особам були вручені ваучери для навчання за 
спеціальностями: землевпорядкування, розроблення програмного забезпечення, 
соціальна робота тощо. А це на 33 % менше ніж у 2014 році. 

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 2015 році до 
громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру в 2015 році залучено 
1299 безробітних, що майже на 1,4 % більше, ніж у січні-грудні 2014 року. Із 
них 454 особи працювали за рахунок коштів міського бюджету м. Кіровограда 
(159,9 тис. грн).  

Підприємство, установа, організація за участю яких 
проводились громадські роботи 

К-сть 
залучених  

осіб  

Сума 
коштів, 
тис. грн. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради 

124 56,7 

Управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету Ленінської районної у м. Кіровограді ради 

68 33,0 



5 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Ленінського району м. Кіровограда 

50 13,0 

КП “Ритуальна служба –  спеціалізований комбінат 
комунально-побутового обслуговування” 

75 32,1 

КП «Кіровоград-благоустрій» Кіровоградської міської ради» 126 19,1 
Дошкільні навчальні заклади м. Кіровограда (№№ 72, 29, 17, 
70, 61) 

11 6,0 

Безробітні були задіяні в суспільно корисних роботах в інтересах 
територіальної громади, а саме: виконували роботи по благоустрою та 
озелененню території міста, об’єктів соціальної сфери і кладовищ, брали участь 
у ремонтах об‘єктів соціальної сфери, доглядали та надавали допомогу особам 
похилого віку та інвалідам, супроводжували осіб з інвалідністю по зору, брали 
участь у оформленні документів на отримання житлових субсидій мешканцями 
міста, тощо. 

Проводилася і широкомасштабна профорієнтаційна робота серед 
населення, мета якої – профілактика безробіття, сприяння підвищенню якості 
робочої сили, надання допомоги у виборі чи зміні професії. Всього в 2015 році 
профорієнтаційними послугами було охоплено майже 27 тис. громадян, що на                     
1,4 тис. громадян більше попереднього року. 

Протягом звітного року управлінням економіки здійснено 164 
реєстраційних дій по реєстрації колективних договорів суб‘єктів 
господарювання м. Кіровограда, змін  чи доповнень до них. 

 
 
 

Начальник управління економіки                                                        О.Осауленко  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


