
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 
від «05» березня 2015 року                                                                  № 119 
 

 
 
 

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 Васильченка С.С. 

 
 

 
Секретар міської ради                                                                         І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
Пузакова 24 06 24 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
«05» березня 2015 
№ 119 
 

Проект 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”   _____________  2015 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 п. 1 рішення 
Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 «Про 
затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до       
2017 року», а саме: 

підпункти 4-5, 8 пункту 1. Розширення сфери застосування праці та 
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць 
викласти у редакції згідно з додатком; 

доповнити пункт 1. Розширення сфери застосування праці та 
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць 
підпунктом 9 у редакції згідно з додатком; 

підпункт 5 пункту 2. Підвищення професійного рівня та 
конкурентоспроможності економічно активного населення викласти у редакції 
згідно з додатком; 
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підпункт 1 пункту 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують 
соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, 
викласти у редакції згідно з додатком; 

таблицю 1. Показники професійної підготовки та використання робочої 
сили,  таблицю 2. Працевлаштування на нові робочі місця, таблицю 3. Надання 
соціальних послуг Державною службою зайнятості України та таблицю 4. 
Показники сприяння зайнятості інвалідів 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 2014 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 
Васильченка С.С. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                         І.Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пузакова 24 06 24 



ПРОЕКТ  № 4138                 
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від “___”   _____________  2015 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 п. 1 рішення 
Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 «Про 
затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 
року», а саме: 

підпункти 4-5, 8 пункту 1. Розширення сфери застосування праці та 
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць 
викласти у редакції згідно з додатком; 

доповнити пункт 1. Розширення сфери застосування праці та 
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць 
підпунктом 9 у редакції згідно з додатком; 

підпункт 5 пункту 2. Підвищення професійного рівня та 
конкурентоспроможності економічно активного населення викласти у редакції 
згідно з додатком; 

підпункт 1 пункту 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують 
соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, 
викласти у редакції згідно з додатком; 

таблицю 1. Показники професійної підготовки та використання робочої 
сили,  таблицю 2. Працевлаштування на нові робочі місця, таблицю 3. Надання 
соціальних послуг Державною службою зайнятості України та таблицю 4. 
Показники сприяння зайнятості інвалідів викласти у редакції згідно з додатком. 
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2. Взяти до відома інформацію про підсумки виконання Програми 
зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року за 2014 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 
Васильченка С.С. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                         І.Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пузакова 24 06 24 

 
 



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

за 2014 рік 
 

Загальна пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці  у             
2014 році  становила 10,8 тис. осіб, що на 616 осіб або 5,4% , менше ніж у               
2013 році. Із загальної чисельності незайнятих громадян 59,0 % жінки, 53,0 % 
молодь у віці до 35 років, кожен третій належав до осіб, які мають додаткові 
гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні. Статус безробітного у звітному 
році мали 8,7 тис. осіб, що більше показника 2013 року на 3,3%, або на 300 чол. 
Активними заходами сприяння зайнятості населення у 2014 році  було 
охоплено майже 5,0 тис. безробітних громадян, що на 5,0 % більше, ніж у             
2013 році. Проблемою, характерною для міста, є низький рівень заробітної 
плати, що офіційно пропонується у 70 % вакансій, заявлених роботодавцями. 
Розмір заробітної плати коливається від 1218 грн. до 1300 грн. 
 Протягом зазначеного періоду за сприяння служби зайнятості роботу 
отримали  4,3 тис. осіб, з них – 2,5 тис. зареєстрованих безробітних.  

А за даними управління ПФУ в м. Кіровограді та Кіровоградської ОДПІ 
ГУ ДФС у Кіровоградській області протягом 2014 року на новостворені робочі 
місця було працевлаштовано 3015 осіб. Довідково: запланований програмний 
показник на 2014 рік складає 3150 осіб. Тобто виконання запланованого річного 
показника складає 95,7 %. 

Із загальної кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця: 
55,2 %, або 1665 осіб працевлаштовані на роботу у юридичних осіб, що 

на 647 чол. менше ніж за відповідний період 2013 року; 
464 осіб, або 15,4 %, як наймані працівники у фізичних осіб-підприємців, 

що на 526 осіб менше ніж за відповідний період 2013 року; 
крім того, протягом того ж періоду в місті зареєстровано 886 ФОП, що 

складає 29,4 % працевлаштованих, та на 42 осіб менше ніж за відповідний 
період 2013 року. 

При цьому слід зауважити, що протягом 2014 року в місті спостерігалася 
стійка насторожуюча тенденція до ліквідації субʼєктів господарювання. Так, за 
2014 рік згідно з даними реєстраційної служби Кіровоградського міського 
управління юстиції при реєстрації  351 нової юридичної особи ліквідовано 663 
(більше майже в 2 рази), а при реєстрації 886 ФОП ліквідовано 3298 (більше 3,7 
рази).   

Для порівняння у 2013 році проведено реєстрацію 356 новостворених 
юридичних осіб, при цьому знято з реєстрації лише 125. Щодо ФОП, то 
створено 928. Ліквідовано – 792. 

Значний приріст у створенні робочих місць дає робота, що проводиться 
виконавчим комітетом міської ради спільно з районними у місті радами та 
територіальними органами виконавчої влади у сфері легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення. Протягом 2014 року міською 
робочою групою з питань легалізації виплати зарплати і зайнятості населення 
проведено 7 засідань, на які було запрошено 313 керівників підприємств – 
порушників трудового законодавства.  
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Районними у місті робочими групами організовані 24 засідання,  

розглянуто 358 питань та спільно з представниками контролюючих органів 
виконавчої влади проведені обстеження 710 суб”єктів господарювання.  

За результатами спільних дій у 2014 році легалізовані 152 робочих місця. 
Відповідно кіровоградцям було донараховано фонд оплати праці.  
 В базі даних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості  у           
2014 році  було 7,5  тис. вакансій  кіровоградських підприємств, що майже на              
2 тис. менше ніж 2013 році. Така цифра свідчить про системну кризу на 
локальному ринку праці, а з іншої сторони недотримання роботодавцями вимог 
чинного законодавства в частині подання інформації про попит на робочу силу, 
це в свою чергу призводить до обмеження інформування про наявні вакансії та 
підбір претендентів на роботу. 4,7 тис. вакансій були укомплектовані за 
сприяння служби зайнятості. Рівень укомплектування зріс порівняно з 2013 
роком з 48,3 % до 63,0 % в 2014 році.  
 Професійно-кваліфікаційний склад безробітних, що перебували на обліку 
впродовж 2014 року, наступний: 

особи, що займали посади службовців – 50,0 %; 
особи, що займали робітничі місця складають - 39,0 %;  
особи без професії – всього 11,0 %. 

 Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2015 року  
становить майже 3,0 тис. осіб, з них 1,8 тис. – жінки, 1,5 тис. – молодь у віці до 
35 років, 0,9 тис. – особи, що потребують соціального захисту. Найбільш 
затребуваними на ринку праці є працівники сфери торгівлі та послуг                   
(27 вакансій – 13,7 %), робітники з обслуговування, експлуатації та 
контролювання за роботою технологічного устаткування (30 вакансій – 15,2 %), 
професіонали (40 вакансій - 20,3 %) та кваліфіковані робітники з інструментом 
(26 вакансій – 13,2 %). На одне робоче місце претендували 15 безробітних. 

В 2014 році 250 безробітним особам надано одноразову допомогу на 
відкриття підприємницької діяльності, що на 48 осіб більше у порівнянні з      
2013 роком. На ці цілі використано 3994 тис. грн. з Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття. 
 Для підвищення зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на нові 
робочі місця, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності 
Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості впродовж 2014 року 
працевлаштовано  50  безробітних  шляхом  надання  компенсації   фактичних 
витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування. Цією послугою скористалися 23 роботодавці, 
серед яких ТОВ "Полімед-сервіс", ТОВ Агенство "Рада", фізична особа-
підприємець Кравчук Яніна Миколаївна. Саме вони працевлаштовували молодь 
на перше робоче місце. 
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 Значна увага приділялася підвищенню якості та конкурентоспроможності 
робочої сили, що за сучасних соціально-економічних умов ринку праці є вкрай 
необхідним. З цією метою організовувалася професійна підготовка, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням потреб 
роботодавців та інтересів шукачів роботи, що сприяє якнайшвидшому 
працевлаштуванню людини. Таким чином, у 2014 році проходили професійне 
навчання 1346 осіб. Безробітні набували професії слюсаря з ремонту 
автомобілів, електромонтера, електрогазозварника, водія автотранспортних 
засобів, продавця продовольчих товарів тощо. 

З 2013 року розпочалася видача ваучерів для підтримання 
конкурентоспроможності осіб віком від 45 років на ринку праці.  В 2014 році 
отримали такий ваучер та приступили до навчання 36 осіб даної вікової 
категорії за спеціальностями: землевпорядкування, розроблення програмного 
забезпечення, агрономія, програмне забезпечення, промислове і цивільне 
будівництво. 

До громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру в 2014 році 
залучено 1281 безробітний, що майже на 102 % більше, ніж у січні-грудні         
2013 року.  

До громадських робіт було залучено 467 осіб, із числа безробітних.  
Всього використано 217 тис. грн., з них за рахунок міського бюджету                  
м. Кіровограда були зайняті 258 чол. на суму 100,0 тис. грн.  

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 2014 році 
профорієнтаційними послугами було охоплено майже 27 тис. громадян. 

Протягом 2014 року управлінням економіки здійснено 226 реєстраційних 
дій по реєстрації колективних договорів суб‘єктів господарювання                                
м. Кіровограда, змін  чи доповнень до них. 

 

 
 
 

Начальник управління економіки                                                        О.Осауленко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
«___» ____________  2015  
№ _____ 

 

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

 

№ 
п/
п 

Найменування  
заходу Виконавці  

Термін  
виконання 

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

роботодавців у створенні нових робочих місць 
4 Забезпечення належного функціонування  

Центру надання адміністративних послуг  
Кіровоградська 
міська рада 

Постійно 
2014 рік  

5 Сприяння створенню в м. Кіровограді 
приватного  бізнес – інкубатору  

Управління 
економіки 

Кіровоградської 
міської ради 

до  
2017 року  

8 Проведення роботи щодо легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення 

Робочі групи з 
питань легалізації 
виплати зарплати 
та зайнятості 
населення, 

Кіровоградська 
ОДПІ ГУ 

Міндоходів у 
Кіровоградській 

області 

Протягом 
2014-2017 
років 

9 Забезпечення діяльності координаційного 
комітету сприяння зайнятості населення                   
м. Кіровограда 

КМРЦЗ, 
Управління 
економіки 

Кіровоградської 
міської ради 

Протягом 
2015-2017 
років 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності  
економічно активного населення 

5 
Здійснення повідомної реєстрації колективних 

договорів 

Управління 
економіки 

Кіровоградської 
міської ради 

Протягом 
2014-2017 
років 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні 
на рівних умовах конкурувати на ринку праці 

1 Проведення активної інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо норм законодавства 
про працю в частині стимулів для роботодавців до 
створення робочих місць та працевлаштування на 
них громадян, недостатньо конкурентоспроможних 
на ринку праці   

КМРЦЗ, 
Кіровоградська 
міська рада  

Протягом 
2014-2017 
років 
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Таблиця 1. Показники професійної підготовки 
та використання робочої сили 

 
Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
очікув. 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Кількість випускників навчальних 

закладів в регіоні, тис. осіб – усього 7,5 6,2 6,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

у тому числі:        
- випускників вищих навчальних 

закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації, усього 
4,7 4 3,7 3,0 3,0 3,0 3,0 

*з них працевлаштовані як молоді 
працівники; 

1,2 1,2 1,1     

- випускників вищих навчальних 
закладів  І − ІІ рівнів акредитації, усього 

1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 

*з них працевлаштовані як молоді 
працівники; 

0,4 0,4 0,2     

- випускників професійно-технічних 
навчальних  закладів, усього 

1,3 0,9 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 

*з них працевлаштовані як молоді 
працівники 

1,2 0,8 1,2     

2. Середньооблікова штатна чисельність 
працівників, тис. осіб 

72,6 72,7 71,2 69,7 69,7 69,7 69,7 

3. Кількість осіб старше 45 років, що 
отримали ваучер 

- - 93 121 40 40 40 

 
Таблиця 2. Працевлаштування на нові робочі місця 

 
Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
очікув. 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Працевлаштування на нові 

робочі місця, осіб – усього 
 

- - 3302 3015 2600 2620 2650 

з них: 
1.1 юридичними особами 

- - 2312 1665 1435 1446 1462 

1.2 фізичними особами-
підприємцями та іншими 
фізичними особами – платниками 
податку з доходів фізичних осіб 
(включаючи робочі місця для 
найманих працівників) 

- - 990 1350 1165 1174 1188 

2. Працевлаштування на нові 
робочі місця за видами 
економічної діяльності, осіб: 

- - 3302 3015 2600 2620 2650 

сільське, лісове та рибне 
господарство  

- - 334 160 138 139 141 

промисловість - - 528 268 231 233 235 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 

- - 24 8 7 7 7 

водопостачання   10 23 20 20 20 
будівництво - - 287 292 252 254 256 

оптова та роздрібна торгівля - - 883 1149 990 998 1009 
тимчасове розміщення й 
організація харчування  

- - 87 54 46 47 47 

транспорт складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність  

- - 191 154 133 134 136 

інформація та телекомунікації   46 193 166 167 169 
фінансова  та страхова діяльність - - 41 17 15 15 15 
операції з нерухомим майном,  - - 67 96 83 84 85 
професійна, наукова, технічна 

діяльність 
  335 89 77 78 78 

діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 

обслуговування 
  47 198 171 172 174 

держане управління й оборона - - 38 30 37 37 38 
освіта - - 43 95 26 26 26 

охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 

- - 31 23 82 82 83 

мистецтво, спорт, розваги й 
відпочинок 

  39 40 34 34 35 

надання інших видів послуг   260 127 110 111 112 
діяльність домашніх господарств   7 0 0 0 0 
3.  Чисельність працівників, за 

яких роботодавцю надається 
компенсація фактичних витрат по 
сплаті єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, осіб - 
усього 

в тому числі:  

- - 41 51 52 57 58 

3.1 працівників у юридичних 
осіб, усього 

- - 7 23 23 26 26 

за яких компенсовано:        
50% суми нарахованого 

єдиного внеску, осіб 
- - - 0 0 3 3 

100% суми нарахованого 
єдиного внеску, осіб 

- - 7 23 23 23 23 

3.2 працівників у фізичних осіб-
підприємців та фізичних осіб – 
платників податку з доходів 
фізичних осіб, усього 

- - 34 27 28 31 32 

за яких компенсовано:        
50% суми нарахованого 

єдиного внеску, осіб 
- - - 0 0 2 2 

100% суми нарахованого 
єдиного внеску, осіб 

- - 34 27 28 29 30 
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Таблиця 3. Надання соціальних послуг  
Державною службою зайнятості України 

(дані по м. Кіровограду та Кіровоградському району в сумі) 
     (тис. осіб) 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
очікув. 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Чисельність осіб, що 

перебувають на обліку та 
отримують послуги протягом 
періоду 

- - 8,14 7,9 8,1 8,2 8,2 

2. Чисельність осіб, які мають 
статус безробітного 

6,45 7,46 8,44 8,7 8,7 8,8 9 

3. Чисельність 
працевлаштованих осіб з числа 
тих, що перебувають на обліку 

- - 2,1 1,8 1,9 2,0 2,1 

4. Чисельність 
працевлаштованих осіб з числа 
зареєстрованих безробітних 

1,97 2,23 2,23 2,5 2,5 2,51 2,52 

5. Чисельність зареєстрованих 
безробітних, які проходитимуть 
професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення 
кваліфікації 

1,46 1,49 1,44 1,3 1,3 1,4 1,4 

6. Чисельність осіб, залучених 
до участі у громадських та інших 
роботах тимчасового характеру 

2,59 2,58 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

з них зареєстрованих 
безробітних 

2,59 2,58 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

7. Чисельність осіб, яким 
надано послуги з питань 
організації підприємницької 
діяльності та ведення власної 
справи 

0,18 0,12 0,2 0,26 0,24 0,24 0,24 

з них організували власну 
справу 

0,16 0,11 0,2 0,25 0,23 0,23 0,23 

 

 
Таблиця 4. Показники сприяння зайнятості інвалідів 

(осіб) 

Найменування 
показника 

2011 
звіт 

2012 
звіт 

2013 
звіт 

2014 
звіт 

2015 
очікув. 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Чисельність інвалідів, що 
перебувають на обліку в 
Державній службі зайнятості 
України 

263 330 333 415 380 380 390 

1.1. з них зареєстровані 
безробітні 

236 272 310 397 370 370 380 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Чисельність інвалідів, 
працевлаштованих за сприяння 
Державної служби зайнятості 
України 

101 108 110 127 121 121 121 

2.1. з них зареєстровані 
безробітні 

80 70 79 124 120 120 120 

2.1.1 у тому числі отримувачі 
одноразово виплаченої допомоги 
по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності 

1 0 1 8 1 1 1 

3. Чисельність інвалідів, 
залучених до участі у громадських 
роботах 

30 18 20 23 24 25 25 

3.1. з них з числа зареєстрованих 
безробітних 

30 18 20 23 24 25 25 

4. Чисельність інвалідів, які 
проходили професійне навчання – 
усього  

зокрема за рахунок: 

   62 75 79 81 

4.1. коштів Фонду соціального 
захисту інвалідів    24 24 24 24 

4.2. коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України 
на випадок безробіття 

52 39 46 38 51 55 57 

 
 
 
Начальник управління економіки                                                        О.Осауленко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


