
ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                    

про виконання Програми зайнятості населення                                                           

м. Кропивницького на 2021-2023 роки за січень — березень 2021 року  
 

 

З метою виконання заходів, спрямованих на забезпечення продуктивної 

зайнятості населення та розвитку ринку праці  

міста Кропивницького, а саме створення умов для підвищення рівня 

зайнятості населення, Кропивницькою міською радою 02 лютого 2021 року 

прийнято  рішенням № 99 затверджено Програму зайнятості населення 

 м. Кропивницького на 2021-2023 роки.  

Програмою передбачено: 

працевлаштування 3,0 тис. осіб щороку (у 2020 році 1 957 осіб); 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 470 

осіб щороку (за 2020 рік - 279 осіб); 

надання послуг з питань організації підприємницької діяльності та 

ведення власної справи 200 особам щорічно (за 2020 рік - 1 особі). 

надання ваучера на отримання вищої освіти 50 особам старше 

45 років щорічно (у 2020 рік фінансування на придбання ваучерів було 

перенаправлено на виплату допомоги по безробіттю); 

професійне навчання 40 інвалідів щорічно (за 2020 рік - 70 осіб з 

інвалідністю). 

Одним із механізмів покращення ситуації на ринку праці є залучення 

безробітних до участі у громадських роботах. Цей механізм діяв у попередні 

3 роки. 

Спільно з центром зайнятості, районними у місті радами, комунальними 

підприємствами визначено види громадських робіт та перелік роботодавців 

(підприємств, установ, організацій), за участю яких планується організація 

громадських робіт протягом 2021 року. 

Безробітні громадяни будуть залучатися до громадських робіт 

з:впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних 

місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території міста; 

впорядкування кладовищ; 

роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів соціальної сфери; 

участь у роботі пунктів обігріву; 

на 2021 рік долучено нові види робіт: 
кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку; 

виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних 

захворювань. 

Відповідне рішення підтримано виконкомом 15 грудня 2020 року 

 
 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                    

про виконання Програми зайнятості населення                                                           

м. Кропивницького на 2021-2023 роки за січень — березень 2021 року  
 

Протягом січня - березня 2021 року на обліку в Кіровоградському 

міськрайонному центрі зайнятості перебувало 4366 безробітних громадян                   

( на 01.04.2020 року - 1733 особи), з яких 61,4% складали жінки, 34% – 

молодь віком до 35 років, 33,5% осіб, які мають додаткові гарантії щодо 

сприяння у працевлаштуванні, 0,7% із числа внутрішньо переміщених осіб 

та 4% із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в 

АТО. 

У січні - березні 2021 року до Кіровоградського міськрайонного центру 

зайнятості звернулось 1546 осіб, з яких працевлаштовано 431 особу, в тому 

числі 27 осіб з інвалідністю. 

Кількість актуальних вакансій станом на 01.04.2021року становила  

535 на 01.04.2020 - 1147 місць), 2324 особи отримували допомогу по 

безробіттю. 

З метою сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у 

працевлаштуванні на нові робочі місця зареєстрованих безробітних   

Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості перераховано кошти                  

16 підприємствам на сплату компенсації ЄВ по 21 співробітнику. 

До громадських робіт у звітному періоді залучено одну особу з числа 

безробітних, яка була направлена до Територіального центру соціального  

обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району                                  

м. Кропивницького для супроводу осіб з інвалідністю по зору. На виконання 

зазначених робіт з міського бюджету було  профінансовано 1,4 тис грн 

Для сприяння самостійній зайнятості населення Кіровоградським 

міськрайонним центром зайнятості виплачено одну одноразову допомогу по 

безробіттю  для організації підприємницької діяльності. 

На професійне навчання направлено 38 осіб з числа безробітних. 

Профорієнтаційними послугами охоплено 733 особи з числа учнівської 

молоді м. Кропивницького. 

Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості впродовж                      

січня-березня 2021 року проводилась інформаційно - роз'яснювальна робота 

щодо застосування норм законодавства про працю в частині стимулів для 

роботодавців відносно працевлаштування громадян, недостатньо 

конкурентоспроможних на ринку праці шляхом залучення роботодавців до 

участі семінарів, зокрема, проведено: 

1 семінар для роботодавців з питань працевлаштування категорій 

громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування; 

1 - щодо працевлаштування осіб з інвалідністю;  

2 - по виплаті компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 

працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі 

місця, компенсації за  працевлаштування  внутрішньо переміщених осіб. 

Робота у даному напрямку продовжується. 
_______________ 


