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Програма зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки
Мета програми
Програма зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки являє
собою комплекс заходів, що здійснюватимуться на місцевому рівні, які
направлені на підтримку незайнятого населення міста, насамперед, соціально
незахищених верств населення, які не можуть на рівних умовах конкурувати на
ринку праці, та легалізації трудових відносин.
Метою Програми є створення умов для забезпечення зайнятості
населення міста, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня
життя населення за рахунок доходів від трудової діяльності.
Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання
У місті Запоріжжя проживає понад 746 тисяч осіб, з них майже 586 тисяч
осіб економічно активне населення.
Чисельність застрахованих в системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування становить близько 285 тисяч осіб, що складає 48,6 %
економічно активного населення міста.
Середньооблікова штатна чисельність працюючого населення на кінець
2017 року складає 253,5 тисяч осіб, або 43 % економічно активного населення
міста.
Протягом 2017 року мали статус безробітного майже 16 тисяч осіб, з них
більше 40 % осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних
умовах конкурувати на ринку праці.
Найбільше потребують соціального захисту від безробіття громадяни, які
не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, це, в першу чергу, молодь,
випускники навчальних закладів, особи передпенсійного віку, особи з
інвалідністю, які не досягли пенсійного віку. Особливо високий рівень
безробіття спостерігається серед молоді віком до 35 років та жінок, що складає
30 % від загальної кількості зареєстрованих безробітних.
Велика кількість громадян працездатного віку працюють без оформлення
трудових відносин, а відтак не беруть участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування та не набувають страхового стажу.
Завдання та заходи програми
Для забезпечення досягнення мети Програми зусилля усіх сторін
соціального діалогу, служби зайнятості будуть спрямовані на реалізацію таких
основних завдань:
- стимулювання роботодавців на створення нових робочих місць;
- працевлаштування безробітних громадян на існуючі та нові робочі місця;

2

- розвиток системи професійного навчання, підвищення кваліфікації та
перенавчання кадрів, виходячи з потреб ринку праці;
- удосконалення професійної орієнтації молоді на актуальні на ринку праці
професії;
- проведення роботи щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення,
роз’яснювальної компанії щодо переваг легальних трудових відносин;
- сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на
рівних умовах конкурувати на ринку праці;
- забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю, вирішення питань їх
професійної реабілітації та працевлаштування.
Реалізація завдань та заходів Програми зайнятості населення на 20182020 роки дасть змогу впливати на процеси в сфері зайнятості населення та
ситуацію на ринку праці м. Запоріжжя.
Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення викладені
у додатку 1.
Обсяги та джерела фінансування
Обсяг видатків на фінансове забезпечення реалізації Програми
здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття та визначений у додатку 2.
Очікувані результати виконання програми
1. Збільшення кількості працевлаштованих безробітних на існуючі та
створені нові робочі місця, в тому числі шляхом виплати одноразово допомоги
по безробіттю для організації власної справи;
2. Працевлаштування осіб з інвалідністю та їх інтеграція у соціум;
3. Збільшення кількості безробітних, залучених до участі у громадських
роботах;
4. Зменшення кількості працюючих в режимі неповного робочого часу;
5. Збільшення кількості безробітних, охоплених професійним навчанням, в
тому числі тих, хто не здатний на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
6. Підвищення рівня обізнаності громадян у перевагах легального
працевлаштування;
7. Збільшення кількості штатних працівників.
Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює
головний розпорядник бюджетних коштів - управління соціального захисту
населення Запорізької міської ради.
Моніторинг виконання та висвітлення показників Програми в засобах
масової інформації здійснює Запорізький міський центр зайнятості.
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