
Діяльність  
Миколаївської обласної  

служби зайнятості 

2018 рік 



Кількість осіб, які беруть участь у громадських 
та інших роботах тимчасового характеру                                  

27,7 тис. 
48,4% 

5,7 тис. 
Кількість осіб, які  проходили професійне 
навчання 

Кількість працевлаштованих осіб 
у т. ч. працевлаштовано оперативно до 
надання статусу безробітного 

7,9 тис. 

Кількість вакансій                                       

5,4 тис. 

Основні показники діяльності: 

Кількість роботодавців, які співпрацювали з 
центрами зайнятості 

34,1 тис. 



Кількість безробітних, які 
скористалися послугами служби 

зайнятості 
за 2018 рік: 45876 

осіб 

 УСЬОГО 16788 
 осіб 

з числа 
молоді 

16578 
соціально 
вразливих 

осіб 

1404 
учасника  

АТО 

201 
внутрішньо  
переміщена  

особа 
1533 
особи з 

інвалідністю 

23844 

жінок 

22238 
сільських 

мешканців 



Працевлаштування громадян 
(структура, %)  

За професійними групами За видами економічної діяльності 



УСЬОГО - 266 осіб 

Працевлаштування безробітних на нові 
робочі місця з компенсацією витрат 

роботодавцю у розмірі ЄСВ 

За видами економічної  
діяльності, у % 

у суб'єктів малого  
підприємництва в  
пріоритетних видах  
економічної діяльності 

недостатньо конкуренто-
спроможних осіб 

у тому числі: 

один з батьків має на утриманні 
дитину (дітей) віком до 6 років 

особи, яким до настання права на 
пенсію залишилося 10 і менше років 

у тому числі: 

193 
осіб 

 
Недостатньо конкуренто - 
спроможних осіб з них: 

 

- особи, якім до настання права на  пенсію 
за віком  залишилось 10 і менше років  
(34 особи) 
- один з батьків має на утриманні  
дитину (дітей) віком до 6 років  (28 осіб)   

 
 

73 осіб 

33% 

24% 
13% 

10% 

8% 

12% 

Оптова та роздрібна торгівля 

Промисловість 

Сільське господарство 

Транспорт, складське господарство 

Будівництво 

Інші 



7896 осіб 
залучено до 

громадських та інших 
робіт тимчасового 

характеру 

Організація громадських та  
інших робіт тимчасового характеру 

ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ: 
Догляд за одинокими та одиноко 

проживаючими непрацездатними особами 
похилого віку, ветеранами війни, інвалідами   

Надання послуг із супроводу, догляду, 
обслуговування, соціально медичного 

патронажу осіб з інвалідністю   

Супровід інвалідів по зору 

Інші роботи  
тимчасового характеру 

Громадські роботи 
4059 

особа 

3837 
осіб 

Надання допомоги сім`ям, члени яких 
загинули, постраждали чи є учасниками АТО та 

зазнали негативного впливу в наслідок 
збройного конфлікту  

Профілактична робота з населенням з метою 
запобігання порушення громадського порядку 

(шерифи) 

Інформування населення про порядок 
отримання субсидії 



Профорієнтаційні послуги 

Кількість  
послуг  

258,0 
тис. 

Кількість 

осіб, які 

отримали 

послуги 

131,0 
тис. 

Категорії громадян: 

Особи, що 
навчаються, бажають 
змінити роботу, інші  
у тому числі: 

учні шкіл 

БЕЗРОБІТНІ 
у тому числі: 

учасники АТО 

ВПО 

особи з інвалідністю 

молодь 

87,2 тис. 

34,7 тис. 

43,8 тис. 

1,2 тис. 
0,2 тис. 
1,5 тис. 

15,8 тис. 



Професійне навчання  

зареєстрованих безробітних 

• 5697 осіб 

Кількість безробітних, які проходили професійне 
навчання 

• 5492 особи 
Кількість безробітних, які закінчили навчання 

За використанням 
навчальної бази 

  вищі 

заклади 

освіти  

12% 

  професі-

йно-

технічні 

заклади 

освіти 

23% 

  підприєм-

ства, 

організації, 

установи 

32% 

  навчальні 

центри 

служби 

зайнятості 

32% 

За спеціальностями 

• Адміністратор 

• Манікюрник 

• Оператор котельні 

• Кухар 

• Кравець 

• Токар  



1743 
особи 

Професійне навчання безробітних  
у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ 

Приклади професій 
перукар (перукар - модельєр) 

токар 

електрогазозварник 

кухар 

адміністратор 

Кількість осіб, що 
навчалися в ЦПТО 
від Миколаївської 
області 

Кількість ліцензованих 
професій 86 

230 
Кількість тематик курсів 
для підвищення 
кваліфікації 

Регіони, де діють ЦПТО ДСЗ  



Ваучери на навчання 
Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності деяких 
категорій громадян за рахунок надання ваучерів на навчання 

 
 
 
 
 

Ваучер на навчання видаються одноразово центрами зайнятості особам, які не 
зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам, а 
саме: 
● особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, 
до досягнення встановленого  Законом України пенсійного віку; 
● особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), 
служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної 
кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за 
станом здоров’я до досягнення ними встановленого  пенсійного віку, за наявності 
вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію; 
● особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної 
операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію; 
● внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої 
роботи. 

• надано 12 ваучерів 

→ Інженерія програмного забезпечення 

→ Психологія 

→ Комп`ютерна  інженерія 

→ Фізична терапія, ерготерапія 


