
ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання «Плану заходів щодо регулювання та організації зайнятості 
населення у Дніпровському районі на період до 2017 року» 

 та стану ринку праці  за 12 місяців 2013 року 

 

Організація зайнятості населення Дніпровського району м.Києва 

здійснюється у відповідності до «Програми зайнятості населення м. Києва на 

період до 2017 року»  та  «Плану заходів щодо регулювання та організації 

зайнятості населення у Дніпровському районі на період до 2017 року». 

Головним напрямком у 2013 році для служби зайнятості стали активізація на 

спрямування безробітних громадян до активного пошуку роботи та підвищення 

рівня працевлаштування. 
Чисельність безробітних, які перебували на обліку протягом січня - 

грудня  2013 року  дещо збільшилась в порівнянні  з аналогічним  періодом 

2012 року. До служби зайнятості звертаються здебільшого особи з вищою 

освітою (80%); більше половини - жінок; майже половина – молодь  у віці до 35 

років; 30% - особи віком понад 45 років; близько третини звернень – особи, які 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За групами професій 

(спеціальностей) шукають роботу за допомогою служби зайнятості 

висококваліфіковані працівники: більше третини – особи, які займали керівні 

посади; майже половина -  професіонали, фахівці, технічні службовці. 

Спеціалістами Дніпровського центру зайнятості невпинно проводиться робота з 

надання кваліфікованих послуг незайнятому населенню. 

За сприянням Дніпровського РЦЗ протягом 2013 року на вільні та 

новостворені робочі місця працевлаштувались близько 2400 громадян.  

 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави значна 

увага приділяється підвищенню активності безробітних у процесі пошуку 

роботи, професійному самовизначенню, розвиткові професійної ініціативи, 

орієнтуванню на започаткування власної справи.  Дніпровський районний 

центр зайнятості сприяє розвитку підприємницької ініціативи серед 

безробітних та збільшенню кількості суб’єктів малого підприємництва, зокрема 

шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю (в межах  коштів 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття). Протягом 2013 року зареєстровані як суб’єкти 

підприємницької діяльності та отримали одноразову допомогу по безробіттю 

для відкриття власної справи 117 осіб (більш ніж в два рази більше порівняно з 

минулим  роком), серед них 38 осіб - жінки та 68 осіб - молодь у віці до 35 

років.  

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці для 

населення проводилися тематичні семінари, надавалися індивідуальні 

професійні та психологічні консультації, шукаючі роботу мали вільний доступ 

до інтернет ресурсів, загальноміської бази вакансій. 

Протягом 2013 року профорієнтаційними послугами було охоплено  

3880 безробітних осіб,  яким було надано 9191 профінформаційну та  6737  

профконсультаційних послуг.  Зокрема, були  проведені семінари: 

 ТПР  І сесія «Оволодій ситуацією» 



 ТПР  ІІ сесія «Використовуй власний досвід» 

 ТПР  ІІІ сесія «Удосконалюй методи пошуку роботи» 

 ТПР ІV cесія «Знайди додаткові резерви з нашою допомогою» 

 Загалом у звітному періоді було проведено більш ніж 280 таких семінари.  

        Для формування у осіб віком старше 45 років конструктивної стратегії 

поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної 

мобільності, мотивації до зайнятості службою зайнятості проводилися: 

- Профконсультаційний семінар «Особливості зайнятості осіб старше 45 

років»; 

- Профконсультаційний семінар «Особливості зайнятості осіб старше 55 

років»; 

- Інформаційний семінар для осіб старше 45 років. 

         Профорієнтаційна робота з молоддю передбачає широкий спектр 

різноманітних форм.  Проведено семінари: 

 Інформаційний семінар «Молодь на ринку праці».  

Так, на дані семінари запрошувалися представники Дніпровського 

районного військового комісаріату щодо звернення особливої уваги  на 

питання специфіки контрактної служби, умов проходження військової служби 

за контрактом у Збройних Силах України, вимог до кандидатів, порядок 

оформлення документів, вікові обмеження, грошове утримання та інші 

державні гарантії військовослужбовцям-контрактникам і членам їх сімей. 

 Семінар «Особливості зайнятості молоді». 

Семінари з техніки пошуку роботи: «Оволодій ситуацією», 

«Використовуй власний досвід», «Удосконалюй методи пошуку роботи», 

Знайди додаткові резерви з нашою допомогою».  

            Дніпровський районний центр зайнятості організовував роботу щодо 

професійної орієнтації молоді як однієї з найбільш уразливих категорій 

населення з метою формування професійних намірів учнів та побудови 

професійної кар’єри: 

   проводилися з учнями загальноосвітніх навчальних закладів групові  

профінформаційні консультаціі, профорієнтаційні консультації, 

профорієнтаційні семінари, професіографічні екскурсії, уроки тощо; 

   організовувалися для учнів випускних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів тижні з профорієнтації, дні профорієнтації, що 

спрямовані на професійне самовизначення (тестування, опитування, 

анкетування),   Дні відкритих дверей центру зайнятості, навчальних 

закладів та підприємств, організацій, установ, профорієнтаційні декади, 

марафони та інші масові інформаційні заходи; 

   запроваджені у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів 
надання індивідуальних професійних консультацій учням та їх батькам. 
 

           Враховуючи ситуацію в сфері зайнятості району та певний дисбаланс 

між попитом і пропозицією на зареєстрованому ринку праці, професійна 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних була 

актуальним і необхідним напрямком роботи служби зайнятості. 

Професійне навчання безробітних спрямовувалося на забезпечення 
професійної самореалізації особистості громадянина, формування у нього 



поглиблених професійних знань, умінь та навичок, здобуття нової професії чи 
спеціальності на основі наявного освітнього рівня та досвіду попередньої 
практичної роботи, що сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності 
особи в умовах ринкової економіки. 

   

          У  Дніпровському  РЦЗ  розроблені та  запроваджені індивідуальні 

підходи роботи з громадянами, які потребують соціального захисту і 

нездатні на рівних конкурувати на ринку праці. З метою підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці для соціально незахищених категорій 

населення проводяться тематичні семінари, надаються індивідуальні 

професійні та психологічні консультації. Особам з обмеженими фізичними 

можливостями здійснювався пошук підходящої роботи відповідно до 

рекомендацій МСЕК та індивідуальної програми реабілітації, наявних у 

інваліда кваліфікації і знань та з урахуванням його побажань. 

            

           Протягом  2013 року Дніпровським центром зайнятості була активізована 

робота з роботодавцями району з метою отримання повної, достовірної 

інформації про новостворені робочі місця, вакансії, заробітну плату та умови 

праці на вільних робочих місцях.  Кількість вакансій у банку даних за звітний 

період складала понад 4400 одиниць. 

 
 За даними, які надійшли до Дніпровського районного центру зайнятості, 

протягом  2013  року в усіх сферах економічної діяльності створено понад 

6000 нових робочих місць.  
           
 

                        Новації Закону «Про зайнятість населення»: 

 

 1. З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих 

місць запроваджено механізм компенсаційних виплат, пов'язаних з 

витратами зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування для роботодавців (понад 37% нарахувань на зарплату 

працівника). 

 Законом передбачено відшкодування роботодавцю 100% 

фактичних витрат єдиного соціального внеску, сплаченого за 

працевлаштованих на нові робочі  місця зареєстрованих безробітних, що 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (так званих, квотних 

категорій). 

 Також, компенсується  100% єдиного внеску суб’єктам малого 

підприємництва у пріоритетних видах економічної діяльності при прийомі 

на нові робочі місця усіх, без винятків, зареєстрованих безробітних. 

Ці компенсаційні виплати здійснюються протягом одного року за умови, 

що працевлаштовані безробітні працюватимуть не менше, ніж два роки. 

Джерела компенсації - кошти Фонду страхування на випадок безробіття, Фонду 

соціального захисту інвалідів та Державного  бюджету України (для 

забезпечення молоді, яка здобула професійну освіту, першим робочим місцем). 



У Законі новим робочим місцем вважається, процитую дослівно: робоче місце, 

яке створене у зв'язку із створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, 

що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності 

працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної 

чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або 

зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь 

працівника. 

 Крім того, роботодавцям, які протягом року створювали та 

заповнювали кадрами нові високооплачувані робочі місця із зарплатою у 

розмірі, не нижче ніж три мінімальні, передбачено компенсацію 50% єдиного 

внеску за кожне таке робоче місце. Джерелом цієї компенсації є Пенсійний 

Фонд України і здійснюватися вона буде з 2014 року.  

          Дніпровським районним центром зайнятості працевлаштовано 28 осіб  

на нові робочі місця, за яких здійснюється компенсація єдиного внеску (з них 

18 осіб згідно п.2 ст.27 за видом економічної діяльності та за будь-якого 

безробітного; 10 особи згідно п.2 ст.26 за осіб, які потребують соціального 

захисту).   

          

           2.   Для підтримання конкурентоспроможності людей, які досягли 45 

років та мають 15-річний стаж, Закон передбачив можливість  отримати 

ваучер на перепідготовку, або підвищення кваліфікації за професіями та 

спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вартість 

ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не вище  

десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

(близько 12 тисяч гривень). Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів 

Фонду страхування на випадок безробіття. З цим ваучером людина зможе 

звернутись до навчального закладу та отримати актуальну освіту. Ваучер може 

отримати будь-яка особа незалежно від стану зайнятості (навіть працююча). 

Цей механізм може використовувати керівник підприємства для підвищення 

компетенції своїх кадрів. З травня 2013 року розпочалася видача ваучерів для 

підтримання конкурентоспроможності на ринку праці осіб старше 45 років, з 

них більшість за такими напрямками як: розроблення програмного 

забезпечення, програмне забезпечення систем, комп’ютерні системи та мережі.  

         

            3.  Змінений механізм фінансування громадських робіт. Зараз  для 

використання коштів Фонду страхування на випадок безробіття на оплату цих 

робіт обов’язкова участь  місцевого бюджету на паритетній основі.  

            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №175 

затвердженої  від 20.03.2013 року «Порядок організації громадських та інших 

робіт тимчасового характеру» у 2013 року у громадських роботах по 

прибиранню територій парків, скверів, благоустрій зон відпочинку брали 

участь 395 безробітних осіб. Оплачувані громадські роботи мають суспільно 

корисну спрямованість, відповідають потребам Дніпровського району м.Києва 

та сприяють його соціальному розвитку.   Одночасно проводиться  робота щодо 

організації інших робіт тимчасового характеру, які також є новацією Закону. 

Такі роботи надають можливість як тимчасової матеріальної підтримки  для 



зареєстрованих безробітних,  так і вирішення кадрових потреб роботодавців у 

тимчасових працівниках. Фінансування  таких робіт  здійснюється виключно за 

кошти підприємств. У інших  роботах тимчасового характеру прийняли  участь 

160 безробітних осіб.  
 

4.  Новим у законодавстві є і  можливість підтвердження  результатів 

неформального  навчання. Тепер  працівник-самоучка може скласти іспит і 

отримати документ, який підтверджує володіння робочою професією. 

З 28 листопада набирала чинності постанова Кабінету Міністрів від 15 

травня №340, якою затверджений відповідний порядок. В ній передбачено 

фінансування підтвердження кваліфікації  - за рахунок коштів особи або 

роботодавця. На службу зайнятості покладена функція організації 

підтвердження результатів неформального навчання для осіб, які виявлять 

бажання підтвердити свою кваліфікацію.  

5. Починаючи  з 2013 року  поточного року роботодавці   самостійно 

розраховували  квоту в розмірі 5 відсотків працюючих  для працевлаштування 

громадян, які мають додаткові  гарантії, в т.ч. для молоді. Тобто розрахунок 

квоти здійснюється не розпорядженнями районних державних адміністрацій, як 

було раніше, а самостійно. Роботодавці  лише 1 раз на рік мають інформувати 

службу зайнятості про дотримання квоти. 

        

          6. Впроваджено норму Закону щодо надання службою зайнятості 

безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських 

засадах спеціалістів органів державної влади, представників органів місцевого 

самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, 

банківських установ, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових 

компаній, консультативних центрів тощо. Дніпровським районним центром 

протягом звітного періоду було надано 16 консультацій з питань організації 

та провадження підприємницької діяльності – 14 індивідуальних та 2 

групових , в яких прийняли участь 29 осіб. 

          

          Отже, служба зайнятості активно розвивається в рамках загальноосвітніх 

тенденцій, здатна активно протидіяти новим загрозам і викликам ринку праці, 

на якому зіштовхуються інтереси працездатних людей та роботодавців. 

Розроблені та запроваджуються сучасні інформаційні технології, створена 

матеріально - технічна база для надання соціальних послуг населенню та 

роботодавцям. 

 

       Директор Дніпровського РЦЗ                                        Г. Лях 


