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Про хід виконання Програми зайнятості 
населення Миколаївської області 
на період до 2020 року включно

Програма зайнятості населення Миколаївської області на період до 
2020 року включно розроблена відповідно до Закону України "Про зайнятість 
населення" та затверджена рішенням обласної ради від 12.04.2018 № 17.

У січні-червні 2019 року забезпечувалася реалізація заходів Програми 
зайнятості населення, направлених на сприяння ефективній зайнятості населення 
шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, 
розвитку підприємницької ініціативи населення, посилення 
конкурентоспроможності громадян на ринку праці.

Послугами служби зайнятості скористалися 27235 осіб, які мали статус 
безробітного, що на 9,1% менше ніж у січні-червні 2018 року (29971 особа). 
Зареєстрований ринок праці характеризувався зменшенням обсягів реєстрації 
безробітних громадян у службі зайнятості. Протягом січня-червня 2019 року 
отримали статус безробітного 10878 осіб, що на 1277 осіб або 10,5% менше, ніж 
у січні-червні 2018 року (12155 осіб).

Допомогу по безробіттю отримували 20940 безробітних, що становить 
76,9% до загальної чисельності безробітних. Середньомісячний розмір 
виплаченої допомоги по безробіттю у розрахунку на 1 безробітного за червень 
2019 року становив 2431 грн (у червні 2018 року -  2013 грн).

За сприяння служби зайнятості роботу отримали 15929 осіб, що на 44 особи 
або 0,3% більше, ніж у січні-червні 2018 року. Серед загальної кількості клієнтів 
служби зайнятості, які працевлаштувалися у січні-червні 2019 року, 44,0% 
становили особи, котрі отримали роботу до набуття статусу безробітного.

Відповідно до заходів Програми щодо реалізації статті 26 та частини другої 
статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" в області на нові робочі 
місця з компенсацією 65 роботодавцям витрат єдиного внеску працевлаштовано 
135 безробітних, що на 28,6% більше, ніж у січні-червні 2018 року, у тому числі 
27 осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 108 осіб, які 
працевлаштовані суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах 
економічної діяльності.
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У звітному періоді після проходження навчання основам підприємництва та 
складання бізнес-планів 19 осіб отримали одноразово виплату допомоги по 
безробіттю та зареєструвалися як суб’єкти підприємницької діяльності, що на 
46,2% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Загалом у січні-травні 2019 року (за останніми даними головного управління 
Пенсійного фонду України в Миколаївській області) юридичними і фізичними 
особами-підприємцями створено 5970 нових робочих місць (з них 2572 -  
юридичними особами та 3398 фізичними особами-підприємцями). Річний 
прогнозний показник Програми зайнятості виконано на 65,9%. За цей період 
відбулася ліквідація 3252 нових робочих місць.

З метою сприяння укладенню трудових відносин між роботодавцями та 
найманими працівниками у січні-червні 2019 року районними і міськими 
робочими групами з легалізації зайнятості та виплати заробітної плати 
проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 4,6 тис. суб’єктів 
господарювання, розповсюджено буклети з питань праці, переваг легальної 
зайнятості 7,6 тис. екземплярів серед найманих працівників та роботодавців.

З метою соціальної підтримки демобілізованих учасників 
антитерористичної операції в нашій області проведено унікальний конкурс на 
отримання одноразової допомоги для відкриття власної справи. Відповідно до 
рішення сесії Миколаївської обласної ради для надання одноразової допомоги на 
відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції у 2019 році з 
обласного бюджету виділені кошти в розмірі 1 млн грн.

У 2019 році на конкурс надійшло 28 проектів учасників антитерористичної 
операції. 07.06.2019 за участю заступника Міністра у справах ветеранів України 
Олександра Терещенка відбулося відкрите засідання конкурсної комісії на якому 
учасники антитерористичної операції особисто представляли свої проекти. На 
черговому засіданні конкурсної комісії 12.06.2019 визначено 20 переможців 
конкурсу.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.07.2019 
№ 271-р затверджено перелік проектів, які визнані переможцями конкурсного 
відбору та які зможуть скористатися своїм правом на отримання одноразової 
безповоротної допомоги на відкриття власної справи у сумі 50 тис. грн.

26.07.2019 за участю заступника голови Миколаївської 
облдержадміністрації Олександра Кушніра та голови Миколаївської обласної 
ради Вікторії Москаленко відбулося урочисте вручення сертифікатів на 
отримання одноразової безповоротної допомоги на відкриття власної справи у 
сумі 50 тис. грн переможцям конкурсу.

Реалізація заходів Програми зайнятості населення Миколаївської області на 
період до 2020 року включно сприяла закріпленню позитивної тенденції щодо 
збільшення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття (розрахованими за 
методологією Міжнародної організації праці). Так, за останніми даними 
Держстату України, у Миколаївській області за І квартал 2019 року в порівнянні 
з І кварталом 2018 року:

- чисельність робочої сили у віці 15-70 років збільшилася на 0,3 тис. осіб і 
становила 550,6 тис. осіб;
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- чисельність зайнятого населення віком 15-70 років збільшилася на 1,6 тис. 

осіб і становила 495,3 тис. осіб, рівень зайнятості зріс з 57,6% до 58,5% та є 
вищим ніж у середньому по Україні (57,1%);

- чисельність безробітних громадян віком 15-70 років зменшилася на 
1,3 тис. осіб і становила 55,3 тис. осіб;

- рівень безробіття населення віком 15-70 років знизився з 10,3% до 10,0% 
(у середньому по Україні -  9,2%).

Виконання заходів Програми зайнятості населення Миколаївської області 
на період до 2020 року включно тримається на постійному к^^гролі.
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