
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проєкту рішення Запорізької міської ради «Про Програму зайнятості 

населення міста Запоріжжя на 2021-2023 роки» 
 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

Проєкт рішення ради «Про Програму зайнятості населення міста 

Запоріжжя на 2021-2023 роки» (далі-Програма) є комплексним документом, який 

охоплює проблеми зайнятості населення, що потребують нагального 

розв’язання, за рахунок вжиття заходів, спрямованих на розвиток ринку праці 

(збалансування попиту та пропозиції) у місті Запоріжжі, стимулювання 

заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць, створення 

умов для підвищення рівня зайнятості населення, здійснення заходів щодо 

запобігання масовому безробіттю внаслідок структурних змін в економіці, 

посиленню соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення 

тощо. 

 

2. Мета прийняття проєкту рішення. 

Метою Програми є забезпечення регулювання процесів на ринку праці за 

допомогою системи правових та організаційно-економічних заходів, 

спрямованих для створення умов забезпечення зайнятості населення міста, його 

соціального захисту безробіття та підвищення рівня життя населення за рахунок 

трудової діяльності, у тому числі, в умовах поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

3. Загальна характеристика та основні  положення проєкту рішення. 

Для забезпечення досягнення мети Програми зусилля виконавчих органів 

Запорізької міської ради будуть спрямовані на реалізацію таких основних 

завдань: 

стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих 

місць; 

забезпечення створення гідних умов праці та детінізація відносин у сфері 

зайнятості населення; 

збалансованості попиту та пропозиції ринку праці. 

Одним із дієвих шляхів досягнення поставлених завдань є вжиття 

сторонами соціального діалогу системних заходів щодо збереження трудового 

потенціалу міста, розвитку цивілізованого ринку праці, надання підтримки 

зайнятості неконкурентоспроможним на ринку праці верствам населення, що 

дозволять забезпечити створення умов для повного здійснення громадянами 

права на працю. 

У додатках до Програми визначені основні заходи та показники 

соціально-економічного розвитку міста, які планується реалізувати в 2021-2023 

роках. 

Програма виконується шляхом реалізації заходів щодо поліпшення 

ситуації у сфері зайнятості, які безпосередньо покладаються на відповідальних 

виконавців, які контролюють їх виконання у встановлені терміни, організовують 



ефективну взаємодію органів місцевого самоврядування та сторін соціального 

діалогу. 

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює 

управління з питань праці Запорізької міської ради. Головний розпорядник 

бюджетних коштів - управління соціального захисту населення Запорізької 

міської ради. 

Інформацію про стан виконання заходів Програми відповідальні виконавці 

подають до управління з питань праці Запорізької міської ради, щокварталу до 

25 числа що настає за звітним періодом. 

У разі не виконання або несвоєчасного виконання заходів Програми 

виконавці інформують управління з питань праці Запорізької міської ради про 

фактори, що стали тому причиною. 

Моніторинг виконання та висвітлення показників Програми в засобах 

масової інформації здійснює Запорізький міський центр зайнятості. 

 

4. Нормативно правова база в даній сфері правового регулювання. 

Програму розроблено відповідно до статті 18 Закону України «Про 

зайнятість населення», статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного та 

соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671, Основних напрямів 

реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2022 

року, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

03.03.2020р. №216-р, Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на 

період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії 

регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року, що 

затверджені рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 р. №134, 

прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста Запоріжжя, 

аналізу ринку праці та тенденції його розвитку. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється відповідно до 

чинного законодавства за рахунок коштів бюджету міста та/або коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття.  

Так, Програмою передбачено фінансування громадських робіт у 2021 році 

у сумі 2520,000 тис.грн. 

 

 

Заступник начальника управління      В.В.Зубко  
 
 


