
                                          І Н Ф О Р М А Ц І Я 

«Про хід виконання Програми зайнятості населення на період до 2020 

року». 

 

           У рамках сприяння  продуктивній зайнятості, підвищення доходів 

громадян  протягом 9 місяців 2019 року в Баштанській об’єднаній 

територіальній громаді забезпечувалася реалізація заходів Програми 

зайнятості населення на період до 2020 року включно. 

 Протягом січня-вересня 2019 року послугами Баштанської районної філії 

скористалися -1112 осіб,які мали статус безробітного, що на 189 осіб  більше 

роти 9 місяців 2018 року Зареєстрований ринок праці характеризується 

збільшенням обсягів реєстрації безробітних громадян у службі зайнятості. 

В результаті надання якісних соціальних послуг направлених на продуктивну 

зайнятість безробітних протягом 9 місяців 452 особи  за сприяння служби 

зайнятості отримали роботу. Після проходження навчання основам 

підприємництва та складання бізнес-плану одна особа отримала одноразову 

виплату допомоги по безробіттю та зареєструвалася як суб’єкт 

підприємницької діяльності.  

Загальна чисельність безробітних, зареєстрованих в центрі зайнятості станом 

на 01.10.2019року 1124 чоловіки,  допомогу отримують 933 безробітні, що 

складає 83%до загальної чисельності безробітних.  

Середньомісячний розмір виплаченої допомоги по безробіттю у розрахунку 

на 1 безробітнього за вересень 2019 року становить 2166 грн. в порівнянні з 

2018 роком -2022 грн. 

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам 

роботодавців професійне навчання проходило 150 безробітних,що на 16 осіб 

більше в порівнянні з  минулим періодом. 

По Баштанській об’єднаній  територіальній  громаді у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру взяли участь 140 осіб, що на 5 осіб менше ніж 

в січні-вересні 2018 року( 145 осіб). 

Загальна кількість вакансій склала 811 одиниць, що на 8 вакансій більше ніж у 

січні - вересні 2018 року.(803 одиниці).  



Станом на 1.10.2019 року в порівнянні з 01.01.2018 року показники 

складають. 

 2019 рік 2018 рік 
Кількість безробітних 400 312 

Кількість отримувачів допомоги по безробіттю 298 214 
Кількість внутрішньо переміщених осіб 1 3 

Кількість безробітних учасників АТО  14 11 
      

 Кількість за реєстрованих безробітних за віковими групами 

15-19 років 6 0 
20-24 років 18 16 

25-29 років 22 38 

30-34 років 68 43 
35-39 років 55 40 

40-44 років 69 42 
45-49 років 44 30 

50-54 років 50 43 

50-59 років 68 60 
         

               З метою профілактики порушень щодо оплати праці та дотримання 

норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати в міській раді за 

розпорядженням міського голови від 21 серпня 2018 року №154-р створена 

робоча група з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати.  

      Робоча група проводить роботу зі збирання та моніторингу щоквартальної 

інформації щодо підвищення мінімальної заробітної плати і розміру оплати 

праці працівникам бюджетної сфери в розрізі навчальних закладів, закладів 

охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення. 

         На території Баштанської об’єднаної територіальної громади 

проводяться «гарячі» лінії, під час яких надаються роз’яснення трудового 

законодавства в телефонному режимі; розміщено статтю в місцевій газеті з 

тематики легалізації зайнятості населення. 

 

 
Начальник відділу з питань розвитку 
економіки,торгівлі та оподаткування                                Олена КОМОЩУК 


