
ДООПРАЦЬОВАНИЙ
станом на 26 січня 2022 року

У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

                       П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми зайнятості населення 
Одеської області на період до 2023 року

Відповідно до пункту 16 частини першої  статті  43  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та статті 18 Закону України «Про зайнятість
населення», розглянувши внесений обласною державною адміністрацією проєкт
Програми зайнятості населення Одеської області на період до 2023 року, обласна
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму зайнятості населення Одеської області на період до
2023 року, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
економіки,  промисловості,  підприємництва,  регуляторної  політики  та
інвестиційної діяльності обласної ради.

Проєкт  рішення  підготовлено
Департаментом  економічної  політики  та
стратегічного планування Одеської обласної
державної  адміністрації  та  винесено  на
розгляд головою облдержадміністрації 



Додаток
до рішення обласної ради
від __________ 2022 року
№ ________– VIII_______

ПРОГРАМА 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА ПЕРІОД до 2023 РОКУ

Одеса 2022



3

ЗМІСТ

ВСТУП 4

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
Програма 5

Розділ 2. Визначення мети Програми 10

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи 
виконання Програми

10

Розділ 4. Напрями діяльності та заходи Програми 13

Розділ 5. Очікувані результати та ефективність Програми 13

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми 14

Додаток 1 Паспорт Програми зайнятості населення Одеської 
області на період до 2013 року

15

Додаток 2 Ресурсне забезпечення Програми 17

Додаток 3 Напрями діяльності та заходи щодо поліпшення ситуації 
у сфері зайнятості населення на період до 2023 року

18

Додаток 4 Показники очікуваних результатів виконання Програми 
зайнятості населення Одеської області на період 
до 2023 року

26

Табл. 1. Основні показники ринку праці 26

Табл. 2. Показники професійної підготовки та 
використання робочої сили

27

Табл. 3. Працевлаштування на нові робочі місця 28

Табл. 4. Надання соціальних послуг державною 
службою зайнятості

29

Табл. 5. Показники сприяння зайнятості осіб з 
інвалідністю

30



4

ВСТУП

Програма  зайнятості  населення  Одеської  області  на  період  до  2023  року
(далі  –  Програма)  розроблена  Департаментом  економічної  політики  та
стратегічного  планування облдержадміністрації  та  Одеським обласним центром
зайнятості  за  участі  структурних  підрозділів  облдержадміністрації,
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади відповідно до
статті 18 Закону України «Про зайнятість населення» та статті 24 Закону України
«Про  місцеві  державні  адміністрації»  з  урахуванням  Державної  стратегії
регіонального  розвитку  на  2021–2027  роки,  затвердженої  постановою Кабінету
Міністрів України від 05.08.2020 № 695, Плану заходів щодо реалізації Основних
напрямів  реалізації  державної  політики  у  сфері  зайнятості  населення  та
стимулювання  створення  нових  робочих  місць  на  період  до  2022  року,
затвердженого  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  03.03.2020  
№ 216-р,  Стратегії  розвитку  Одеської  області  на  період  2021-2027  роки,
затвердженої  рішенням  Одеської  обласної  ради  від  03.03.2020  
№  1228-VII,  Плану  заходів  на  2021-2023  роки  з  реалізації  Стратегії  розвитку
Одеської області на 2021-2027 роки, затвердженого рішенням Одеської обласної
ради  від  03.03.2020  №  1229-VII,  Концепції  державної  системи  професійної
орієнтації  населення,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  
від 17.09.2008 № 842 (із змінами), Плану заходів з реалізації Концепції державної
системи  професійної  орієнтації  населення,  затвердженого  розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 469-р, Плану заходів з реалізації у
2019-2023 роках Концепції державної системи професійної орієнтації населення,
затвердженого  розпорядженням  голови  облдержадміністрації  від  10.05.2019  
№ 577/А-2019.

Програму спрямовано на реалізацію норм законів України «Про зайнятість
населення»,  «Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на
випадок  безробіття»,  актів  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,
Міністерства економіки України тощо.

У Програмі враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці
області, пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних
підрозділів  центральних  органів  виконавчої  влади,  соціальних  партнерів  щодо
підвищення рівня зайнятості населення регіону.
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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Впродовж  2019-2020  років  в  області  реалізовувалися  заходи  Програми
зайнятості  населення  Одеської  області  на  2019-2020  роки,  яка  є  основним
інструментом регулювання ринку праці і була направлена на  розширення сфери
застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні
нових робочих місць, підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності
економічно активного населення, підвищення мобільності робочої сили на ринку
праці,  сприяння  зайнятості  громадян,  які  потребують  соціального  захисту  і  не
здатні  на  рівних  умовах  конкурувати  на  ринку  праці, сприяння  зайнятості
громадян,  які  переміщуються  з  тимчасово  окупованої  території  та  районів
проведення  антитерористичної  операції,  демобілізованих  військовослужбовців,
учасників антитерористичної операції.

Протягом  2020  року  порівняно  з  2019  роком  спостерігався  спад
промислового виробництва.  Так,  за  даними Головного управління статистики в
Одеській області, індекс промислової продукції становив 99,4 відсотка (у 2019 до
2018 року – 107,4 відсотка).

Індекс сільськогосподарської продукції у 2020 році порівняно 2019 роком
становив 61,8 відсотка (у 2019 до 2018 року – 89,4 відсотка). 

За 2020 рік в області  освоєно 16977,0 млн. грн капітальних інвестицій,  у
2019 році – 20648,9 млн. грн., що на 3671,9 млн. грн менше.

Кількість підприємств у 2020 році становила 25465 одиниць (у тому числі  
20 великих підприємств, 920 середніх підприємств, 24519 малих підприємств), що
на  406  одиниць  менше,  ніж  у  2019  році.  На  середніх  та  малих підприємствах
(юридичних особах) області працювало 89,8 відсотка (2019 році – 88,5 відсотка,
2018 – 90,2 відсотка) від загальної кількості зайнятих працівників.

Обсяг реалізованої продукції середніми та малими підприємствами області
складав 70,7 відсотка (2019 – 72,1 відсотка, 2018 – 74,0 відсотка) від загального
обсягу реалізації. 

З метою реальної підтримки малого та середнього бізнесу Департаментом
економічної  політики  та  стратегічного  планування  обласної  державної
адміністрації в області реалізується Програма розвитку конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2021-2023 роки.

Протягом 2019-2020 років проводилась робота, спрямована на розширення
сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць. 

На жаль,  ситуація,  пов’язано із  військовим конфліктом на сході  України,
введення  карантинних  заходів  у  зв’язку  з  пандемією  призвели  до  зменшення
щорічних  обсягів  новостворених  робочих  місць  в  усіх  сферах  економічної
діяльності.  Так,  обсяги  новостворених  робочих  зменшились  з  33,2  до  
29,0  тис.  осіб,  при  цьому  кількість  ліквідованих  робочих  місць  внаслідок
нестабільного  економічного  стану  зросла  з  17,0  до  18,7  тис.  робочих  місць.  
Через  це  спостерігалась  негативна  динаміка  щодо  зменшення  співвідношення
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створених  робочих  місць  до  ліквідованих  робочих  місць  
з 195,3 відсотка до 154,3 відсотка. 

За  січень-вересень  2021  року  по  Одеській  області  було  утворено  23098
робочих місць, ліквідовано 13090 робочих місць, за аналогічний період минулого
року 22327 та 13716 відповідно.

Співвідношення  створених  та  ліквідованих  робочих  місць  у  січні-вересні
2021  року  становило  176,5  відсотка,  що  більше  на  13,7  відсоткових  пункта  
(далі – в.п.), ніж за  аналогічний період 2020 року (табл. 1):

Таблиця 1. Динаміка показників створених та ліквідованих робочих місць
у 2019-2020 роках

Показники 2019 2020
січень-

вересень
2020

січень-
вересень

2021
Кількість створених робочих 
місць, тис. од. 33169 28929 22327 23098

Кількість ліквідованих робочих 
місць, тис. од. 16982 18743 13716 13090

Співвідношення створених 
робочих місць та ліквідованих, 
відсотків

195,3 154,3 162,8 176,5

Для  ринку  праці  у  2019  році  характерними  стали  тенденції,  сформовані
протягом  року:  зменшення  рівня  безробіття  та  збільшення  рівня  зайнятості
населення за методологією Міжнародної організації праці (далі - МОП).

Так  рівень  зайнятості  населення  у  віці  15-70  років  до  всього  населення
відповідного  віку  у  порівнянні  з  попереднім  роком  збільшився  на  1,1  в.п.  і
становив  58,3  відсотка,  що  перевищило  на  0,1  в.п.  показник  по  Україні  
(58,2 відсотка).

Рівень безробіття зменшився на 0,5 в.п. у порівнянні з попереднім роком і
становив 5,9 відсотка від економічно активного населення віком 15-70 років, що
на 2,3 в.п. менше, ніж по Україні (8,2 відсотка).

Збережено  позитивну  динаміку  до  зростання  рівня  заробітної  плати  в
області,  темп  якої  у  2019  році  становив  115,4  відсотка,  у
 2020 році – 111,8 відсотка.

Індекс  реальної  заробітної  плати  у  2019  році  становив  107,4  відсотка,  
у 2020 році – 109,5 відсотка.
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Протягом 2020 року, унаслідок економічної кризи, спричиненої пандемією
COVID-19, ринок праці в Одеській області зазнав певних змін.

Середньооблікова  кількість  штатних  працівників  у  2020  році  становила
401,8  тис.  осіб,  що  менше  на  10,2  тис.  осіб  (2,5  відсотка)  у  порівнянні  з  
2019 роком.

2019 2020

412,0

401,8



8

Чисельність  зайнятого  населення  віком  15-70  років  зменшилось  з  
1020,1 тис. осіб у 2019 році до 991,2 тис. осіб у 2020 році (на 28,9 тис. осіб).

Відповідно  до  цього  рівень  зайнятості  населення  віком  15-70  років  від
всього населення за методологією МОП у 2020 році становив 56,8 відсотка, що на
1,5 в.п.  менше в порівнянні  з  2019 роком,  але  перевищив середньоукраїнський
показник на 0,6 в.п. (по Україні 56,2 відсотка).

Чисельність безробітного населення віком 15-70 років за методологією МОП
збільшилась з 64,1 тис. осіб у 2019 році до 75,9 тис. осіб у 2020 році (на 11,8 тис.
осіб).  Рівень  безробіття  населення  віком  15-70  років   за  цей  період  зріс  з  
5,9 відсотка до 7,1 відсотка (по Україні з 8,2 відсотка до 9,5 відсотка).
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Із  введенням  карантину  стрімко  зросла  кількість  зареєстрованих
безробітних,  які  користувались  послугами  служби  зайнятості  з  13,6  тис.  на
початок 2019 року до 19,4 тис. осіб на початок 2021. 

Таблиця 2. Динаміка показників зареєстрованого безробіття 
на 1 січня 2019-2020 років

Найменування
показника

на 1 січня
на

01.01.2021

Довідково:

2019 року 2020 року на
01.01.2022

Чисельність осіб, які мали 
статус безробітного, тис. 
осіб

13,6 14,3 19,4 12,6

У  2020  році  у  зв’язку  із  зупиненням  (скороченням)  виробництва  через
встановлення карантину ситуація на ринку праці зазнала істотних змін: кількість
пропозицій  роботи  у  2020  році  зменшилась  у  порівнянні  з  2019  роком  на  
29,5 відсотка до 30,5 тисяч одиниць. 

Чисельність  осіб,  які  отримали  роботу  за  сприяння  служби  зайнятості
 у 2019 році, зросла на 3,2% у порівнянні з 2018 роком до 26,7 тис. осіб, однак у
2020 році обсяги працевлаштування зменшились до 23,5 тис. осіб.Сслід зазначити,
що  кількість  працевлаштованих  безробітних  зросла  на  0,4  відсотка  та  склала  
15,4 тис. осіб.

З  метою  зменшення  дисбалансу  між  попитом  та  пропозицією  на  ринку
праці,  завдяки  підвищенню  професійних  навичок  та  конкурентоспроможності
протягом 2019 року 6,7 тис. безробітних, у 2020 році їх кількість зменшилася на 
38,3 відсотка та становила 4,1 тис. осіб. 

Впродовж  2019-2020  років  на  базі  ДНЗ  «Одеський  центр  професійно  –
технічної  освіти  державної  служби  зайнятості»  проходили  навчання  
9,4 тис. безробітних. 

Організація  громадських  робіт  та  робіт  тимчасового  характеру  дозволяє
окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття
тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також
є  можливістю  поліпшити  своє  матеріальне  становище.  За  сприяння  обласної
служби  зайнятості  у  2020  році  забезпечено  тимчасову  зайнятість  
5,7 тис. громадян, у 2019 році – 8,5 тис. осіб. 

Протягом  2019-2021  років  служба  зайнятості  працювала  над
удосконаленням  надання  послуг  клієнтам  служби.  Першочергове  завдання  на
сучасному  етапі  –  оперативно  реагувати  на  виклики  ринку  праці.  Змінюються
підходи  до  надання  послуг,  освоюються  нові  технології,  впроваджуються  нові
сервіси,  такі  як  електронний  кабінет  шукача  роботи  та  електронний  кабінет
роботодавця,  електронна  черга,  вебінар,  комунікація  через  сучасні  електронні
сервіси, вибудовується ефективна модель взаємодії з соціальними партнерами та
громадськістю. В роботу служби зайнятості запроваджено інститути «Кар’єрний
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радник» та «Консультант роботодавця». Також впроваджено електронні  сервіси,
що  пропонують  громадянам  широкий  спектр  різноманітних  онлайн-послуг,
зокрема освітній портал державної служби зайнятості, платформа з профорієнтації
та  розвитку  кар’єри,  консультаційна  мережа  «Моя  професія».  Крім  того,  для
проведення інформаційної роботи з населенням в умовах карантину державною
службою зайнятості активно використовуються сучасні засоби комунікації.

Залишається гострим питання професійно-кваліфікаційного дисбалансу між
попитом та пропозицією робочої сили, спричинене повільним реагуванням ринку
освітніх послуг на динамічні зміни ринку праці, низькою мобільністю населення
та його адаптивністю до перекваліфікації, неусвідомленим професійним вибором
випускників шкіл і їхніх батьків.

За  таких  умов,  для  ефективного  розвитку  сфери  зайнятості  населення,
захисту  конституційних  прав  громадян  на  працю  та  збереження  трудового
потенціалу мають бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади,
органів  місцевого  самоврядування,  державної  служби  зайнятості  та  інших
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

2. Визначення мети Програми

Мета Програми – здійснення регіональної  політики у створенні  умов для
підвищення  рівня  зайнятості  населення,  здійснення  заходів  щодо  недопущення
зростання безробіття, розширення можливостей реалізації права громадян на гідну
працю та забезпечення роботодавців регіону кваліфікованими кадрами.

Для досягнення мети Програми визначені основні завдання:
– збереження трудового потенціалу Одеської області, підвищення якості та

конкурентоспроможності робочої сили;
– сприяння створенню нових робочих місць з гідними умовами та оплатою

праці;
– запровадження  інноваційних  технологій,  забезпечення  підвищення

продуктивності праці;
– реалізація  трудових  прав  громадян  і  запобігання  проявам  неофіційної

зайнятості, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;
– сприяння зайнятості громадян, що не здатні на рівних умовах конкурувати

на ринку праці;
– сприяння професійному розвитку населення відповідно до потреб ринку

праці.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання Програми

Враховуючи значний вплив на стан зайнятості населення економіки регіону,
з метою здійснення радикальних структурних перетворень у цій сфері за рахунок
модернізації  виробництв  з  впровадженням  новітніх  технологій  та  проведення
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активних  реформ  у  найперспективніших  секторах  економіки  в  області
реалізується Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки.

Відповідно  до  Стратегії  основними  цілями  розвитку  регіону  визначено:
розбудова  сучасної  індустрії;  розвиток  високопродуктивного  аграрного
виробництва;  розбудова  та  модернізація  транспортної  інфраструктури;  якісний
розвиток  туристично-рекреаційної  сфери;  розбудова  інфраструктури  соціальної
сфери та забезпечення нової якості життя населення.

У  2021–2023  роках  прогнозується  закріплення  позитивних  тенденцій
соціально-економічного  розвитку  області:  нарощування  обсягів  виробництва
конкурентоспроможної  промислової  продукції,  розвиток  малого  і  середнього
бізнесу,  високопродуктивного  агропромислового  комплексу,  підвищення  рівня
інвестиційної привабливості та інноваційної спроможності та інше.

У промисловості зберігатимуться позитивні тенденції в частині введення в
експлуатацію  нових  виробничих  потужностей,  проведення  модернізації  та
реконструкції технологічних процесів.

Реалізація  Програми  сприяння  розвитку  міжнародної  та  інвестиційної
діяльності  Одеської  області  на  2021-2023  роки  дасть  можливість  забезпечення
сталого економічного зростання за рахунок розвитку інвестиційної діяльності та
міжнародного  співробітництва,  формування  якісного  регіонального
інвестиційного  продукту,  підтримки  конкурентоспроможності  регіональних
виробників  та  активного  просування  інвестиційного  й  експортного  потенціалу
Одеської області на світових ринках. 

Продовження  дії  Програми  розвитку  конкурентоспроможності  малого  та
середнього  підприємництва  в  Одеській  області  на  2021-2023  роки  дасть
можливість:  розвитку підприємництва у  регіоні,  ведення  і  зростання  малого та
середнього  підприємництва,  що  забезпечить  соціально-економічний  розвиток
області  та  підвищить  рівень  життя  населення.  Як  результат,  стале  економічне
зростання країни, зниження рівня безробіття, підвищення рівня доходів населення,
створення  конкурентоспроможного  ринкового  середовища,  стимулювання
інноваційного розвитку, збільшення обсягу виробництва. 

Основними  напрямками  агропромислового  розвитку  на  2021-2023  роки
будуть  створення  умов  для  реалізації  державної  політики  в  аграрній  сфері
економіки,  ефективного  функціонування  сільськогосподарської  галузі,
нарощування  обсягів  виробництва  продукції,  активізації  інноваційно-
інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі регіону, які визначені у
Програмі  розвитку  агропромислового  комплексу  Одеської  області  на  
2019-2023  роки  «Аграрна  Одещина»,  що  дасть  можливість  зокрема,  створення
сприятливих  умов  для  ефективного  функціонування  високопродуктивного
аграрного комплексу, розвитку ринкової інфраструктури, кооперації,  середнього
та  малого  бізнесу,  забезпечення  зростання  виробництва  конкурентоспроможної
продукції сільського господарства на 15-20 відсотків.

Основними  пріоритетними  напрямками  розвитку  області  у  прогнозований
період,  як і  в  минулі  роки,  буде підвищення рівня середньомісячної  заробітної
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плати  в  області  до  загальноукраїнського  рівня  та  погашення  заборгованості  із
заробітної плати. 

Пріоритетом у роботі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування,  територіальних  громад,  служби  зайнятості,  спільно  з
роботодавцями, профспілками буде: 

- регулювання ринку праці за рахунок розгортання активних форм сприяння
зайнятості  населення,  підвищення  мотивації  до  праці  в  легальному  секторі
незайнятих громадян; 

-  підвищення  якості  і  результативності  надання  послуг,  профорієнтаційна
робота з молоддю, випускниками загальноосвітніх навчальних закладів, сприяння
самозайнятості  та  підтримка  розвитку  неаграрних  видів  бізнесу  у  сільській
місцевості,  забезпечення  підтримки  економічно  активного  населення,  зокрема
безробітних, у започаткуванні власної справи; 

-  ефективна  робота  з  особами,  які  тривалий час  перебувають  на  обліку,  з
особами  з  інвалідністю,  внутрішньо  переміщеними  та  демобілізованими
військовослужбовцями,  учасниками  антитерористичної  операції,  іншими
соціальновразливими категоріями населення. 

Серед основних напрямів роботи обласної служби зайнятості буде:
-  підвищення  ролі  місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого

самоврядування  в  розв'язанні  проблем  зайнятості  населення  та  ефективного
використання трудових ресурсів;

-  задоволення  потреб  клієнтів служби зайнятості  шляхом індивідуального
підходу до кожного шукача та роботодавця з метою зменшення дисбалансу між
попитом  та  пропозицією  робочої  сили  на  ринку  праці  та  підвищення  рівня
зайнятості;

-  забезпечення  підтримки  самостійної  зайнятості,  сприяння  розвитку
підприємницької ініціативи безробітних;

-  спрямування  зусиль  фахівців  з  профорієнтації  на  підвищення  мотивації
громадян  до  роботи,  у  тому  числі  осіб,  які  мають  додаткові  гарантії  щодо
працевлаштування,  а  також  осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями,  які
бажають  працевлаштуватися  за  професіями,  актуальними  на  ринку  праці  з
урахуванням їх особистих здібностей та схильностей; сприяння свідомому підходу
безробітних до вибору професії;

-  оптимізація  напрямів  професійного  навчання  безробітних  з  урахуванням
конкретного  замовлення  роботодавців  та  за  професіями,  що  передбачають  в
подальшому самозайнятість  або підприємництво,  особливо мешканців сільської
місцевості з урахуванням обмежених можливостей працевлаштування на вільні та
новостворені робочі місця на селі.

Ефективний  розвиток  економіки  в  області  неможливий  без  розвитку
гнучкого ринку праці. Завдяки реалізації заходів щодо розвитку реального сектору
економіки  та  реалізації  правових  і  економічних  механізмів,  спрямованих  на
легалізацію  зайнятості,  зменшуватиметься  чисельність  економічно  неактивного
населення.
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Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  місцевих
бюджетів, у тому числі обласного, районного та бюджетів територіальних громад,
і  Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття (табл. 1 та 2 додатку 2 до Програми). 

Обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів будуть затверджуватися
щорічно у відповідних місцевих бюджетах в межах наявного фінансового ресурсу
і уточнюватися під час складання проєктів місцевих бюджетів на відповідний рік
шляхом внесення змін до Програми. 

Зміни до Програми у частині фінансування заходів вносяться щороку після
затвердження  місцевих  бюджетів  та  бюджету  Фонду  загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття на відповідний рік.

Строк дії Програми - до 2023 року. 

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Пріоритетними  напрямами  у  сфері  зайнятості  населення  на  період  
до 2023 року є: 

– забезпечення продуктивної зайнятості, збереження існуючих та створення
нових робочих місць;

– підвищення  професійного  рівня  та  конкурентоспроможності  на  ринку
праці;

– підвищення  мобільності  робочої  сили  на  ринку  праці,  забезпечення
створення  гідних  умов  праці,  впровадження  інноваційних  послуг  служби
зайнятості;

– сприяння  зайнятості  громадян,  молоді  та  осіб,  які  не  здатні  на  рівних
умовах конкурувати на ринку праці, розвиток інклюзивного ринку праці.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація  Програми  у  поєднанні  з  тенденціями  соціально-економічного
розвитку області має забезпечити протягом 2021-2023 років покращення: 

1) основних показників регіонального ринку праці: 
– чисельність  зайнятого  населення  віком  15-70  років  збільшиться  у

прогнозований період з 984,0 до 1001,4 тис. осіб, а рівень зайнятості - відповідно з
56,9 до 58,6  відсотка (табл. 1 додатку 3 Програми);

– чисельність  безробітного  населення  віком  15-70  років  зменшиться  з  
74,0  до  70,0  тис.  осіб,  а  рівень  безробіття  -  відповідно  з  7,0  до  5,8  відсотка  
(табл. 1 додатку 3 Програми);

2) показників професійної підготовки та використання робочої сили:
– кількість працевлаштованих випускників навчальних закладів усіх рівнів

як  молодих  працівників  буде  становити  11,6  тис.  осіб  (табл.  2  додатку  
3 Програми);
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3) створення нових робочих місць:
– кількість  осіб,  працевлаштованих  на  нові  робочі  місця,  збільшиться  

з 24,5 до 25,0 тис. осіб (табл. 3 додатку 3 Програми);
– чисельність  працівників,  за  яких  роботодавцю  надається  компенсація

фактичних  витрат  по  сплаті  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне
соціальне  страхування,  збільшиться  з  161  до  165  осіб  (табл.  3  додатку  
3 Програми);

4) показників надання соціальних послуг державною службою зайнятості:
– чисельність  працевлаштованих осіб  з  числа зареєстрованих безробітних

зменшиться з 15019 до 14600 осіб; тих, що проходитимуть професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації – збільшиться з 4026 до 4200 осіб; осіб,
залучених до участі  у  громадських роботах – збільшиться з  4727 до 4740 осіб
(табл. 4 додатку 3 Програми);

– чисельність  осіб,  яким  надано  послуги  з  питань  організації
підприємницької  діяльності  та  ведення  власної  справи,  збільшиться  
з 4,8 до 4,7 тис. осіб (табл. 4 додатку 3 Програми); 

5) показників сприяння зайнятості осіб з інвалідністю:
– чисельність інвалідів,  працевлаштованих за сприяння державної служби

зайнятості,  стабілізується  щорічно  на  рівні  показника  0,4  тис.  осіб,  а  осіб,
залучених  до  участі  у  громадських  роботах,  стабілізується  щорічно  на  рівні
показника 0,1 тис. осіб (табл. 5 додатку 3 Програми).

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація  роботи  із  забезпечення  виконання  Програми  між  усіма
виконавцями  заходів  покладається  на  Департамент  економічної  політики  та
стратегічного  планування  облдержадміністрації,  який  здійснюватиме
систематичний  моніторинг  у  сфері  зайнятості  та  ринку  праці  і  надаватиме
пропозиції та рекомендації щодо регулювання зайнятості.

Контроль  за  виконанням  Програми  здійснює  постійна  комісія  з  питань
економіки,  промисловості,  підприємництва,  регуляторної  політики  та
інвестиційної діяльності Одеської обласної ради.

Про  стан  виконання  напрямів  і  заходів  Програми  виконавці
інформуватимуть Департамент економічної політики та стратегічного планування
облдержадміністрації  щокварталу  до  10  числа  місяця  наступного  за  звітним
періодом.

Департамент  економічної  політики  та  стратегічного  планування
облдержадміністрації  узагальнену  інформацію  про  стан  виконання  напрямів  і
заходів  Програми  надаватиме  Міністерству  економіки  України  щопівроку  до  
15 числа.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Департамент
економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації  складає
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підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Одеської
обласної ради разом з пояснювальною запискою до 1 березня 2023 року.

При необхідності протягом дії Програми до неї можуть вноситись зміни та
доповнення.
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Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

Програми зайнятості населення  Одеської області на період до 2023 року

1 Ініціатор  розроблення
Програми 

Одеська обласна державна адміністрація

2 Розробник Програми  Департамент  економічної  політики  та
стратегічного планування Одеської обласної
державної адміністрації

3 Співрозробники
Програми 

Одеський обласний центр зайнятості

4 Відповідальний
виконавець Програми 

Департамент  економічної  політики  та
стратегічного планування Одеської обласної
державної адміністрації

5 Учасники Програми  Департаменти облдержадміністрації: освіти і
науки,  фінансів,  соціальної  та  сімейної
політики.
Одеський  обласний  центр  зайнятості,
Головне  управління  статистики  в  Одеській
області,  Одеський  обласний  центр
соціальних  служб,  Одеське  обласне
відділення  Фонду  соціального  захисту
інвалідів,  Регіональне  відділення  Фонду
державного  майна  України  по  Одеській  та
Миколаївській областях, Головне управління
Держпраці  в  Одеській  області;  Головне
управління  Пенсійного  фонду  України  в
Одеській  області;  Головне  управління
Державної  міграційної  служби  України  в
Одеській  області,  об’єднання  організацій
роботодавців  Одеської  області,  районні
державні  адміністрації,  виконавчі  комітети
сільських, селищних, міських рад 

6 Термін  реалізації
Програми

до 2023 року

7 Перелік  місцевих
бюджетів,  які  беруть

Обласний  бюджет,  районний  бюджет  та
бюджети територіальних громад
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участь  у  виконанні
Програми 

8 Загальний  обсяг
фінансових  ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми,  тис.  грн
всього, 

17 414,2

у тому числі: 
8.1 Кошти  місцевого

бюджету, тис. грн,* 17 414,2

у тому числі:
-  за  рахунок  обласного
бюджету -

-  за  рахунок  районних
бюджетів -

-  за  рахунок  бюджетів
територіальних громад 17 414,2

8.2 Кошти  небюджетних
джерел  (Фонд
загальнообов'язкового
державного  соціального
страхування  на  випадок
безробіття), тис. грн**

-***

*  Обсяги  фінансування  будуть  затверджуватися  щорічно  у  відповідних  місцевих
бюджетах в межах наявного фінансового ресурсу і уточнюватися під час складання проєктів
місцевих бюджетів на відповідний рік шляхом внесення змін до Програми. 

**  Відповідно  до Методичних  рекомендацій  до формування  проекту  бюджету  Фонду
загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування  на  випадок  безробіття,
затверджених  наказом  Державного  центру  зайнятості  від  17.10.2011  №  151,  передбачено
формування проекту бюджету лише раз на рік. 

*** Обсяги фінансування будуть визначені після затвердження річного бюджету Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.



18

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми
зайнятості населення Одеської області на період до 2023 року

(тис. грн)

Обсяги коштів, які пропонується залучити
на виконання програми 2022 рік 2023 рік

Усього витрат
на виконання
програми (тис.

грн)

Усього 8 302,8 9 111,4 17 414,2

Державний бюджет - - -

Місцевий бюджет,  у тому числі:* 8 302,8 9 111,4 17 414,2

- обласний бюджет - - -

- районний бюджет - - -

- бюджети територіальних громад 8 302,8 9 111,4 17 414,2

Кошти небюджетних джерел ** -*** -*** -***

* Обсяги фінансування будуть затверджуватися щорічно у відповідних місцевих бюджетах в межах наявного
фінансового ресурсу і уточнюватися під час складання проєктів місцевих бюджетів на відповідний рік шляхом
внесення змін до Програми. 

** Відповідно до Методичних рекомендацій до формування проєкту бюджету Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття, затверджених наказом Державного центру зайнятості
від 17.10.2011 № 151, передбачено формування проєкту бюджету лише раз на рік. 

***  Обсяги  фінансування  будуть  визначені  після  затвердження  річного  бюджету  Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.



Додаток 3 до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми

зайнятості населення Одеської області на період до 2023 року

№
з/п Перелік заходів програми

Строк
викона

ння
заходу

Виконавці
Джерела фінансування
(державний, обласний,
місцеві бюджети, інші)

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн Очікуваний результат

Разом 2022 рік 2023 рік

1. Забезпечення продуктивної зайнятості, збереження існуючих та створення нових робочих місць
1.1 Сприяння  розвитку  малого  і

середнього  підприємництва  у
регіоні,  у  тому  числі  шляхом
співпраці  з  Центром  підтримки
підприємців Дія. Бізнес в Одесі

2022-
2023

Департамент
економічної
політики та

стратегічного
планування

Одеської ОДА

Не потребує
фінансування - - -

Збільшення кількості
працюючих у сфері

малого та середнього
підприємництва,
створення нових
робочих місць

1.2 Здійснення  заходів  державного
контролю  з  питань  оформлення
трудових відносин 2022-

2023

Головне
управління

Держпраці в
Одеській
області

Не потребує
фінансування - - - Збільшення легально

зайнятих громадян

1.3 Сприяння  легальній  зайнятості
населення,  зокрема  сільським
мешканцям,  у  тому  числі  їх
підприємницькій ініціативі

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -

Збільшення зайнятості
населення, зменшення

рівня безробіття

1.4 Сприяння  формуванню  у
безробітних  підприємницької
ініціативи  шляхом  організації
семінарів  з  орієнтації  на
підприємницьку діяльність

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -

Збільшення кількості
приватних підприємців,

зростання кількості
нових робочих місць

1.5 Стимулювання  роботодавців  до
створення  нових  робочих  місць,
шляхом  компенсації  єдиного
внеску  суб’єктам  малого
підприємництва,  які
працевлаштовують  безробітних
та  роботодавцям,  які
працевлаштовують  на  нові
робочі  місця  представників
незахищених верств населення на

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - - Додаткове створення
роботодавцями  майже

800 нових робочих
місць для

працевлаштування
безробітних
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№
з/п Перелік заходів програми

Строк
викона

ння
заходу

Виконавці
Джерела фінансування
(державний, обласний,
місцеві бюджети, інші)

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн Очікуваний результат

Разом 2022 рік 2023 рік
строк не менше ніж два роки

1.6 Стимулювання  мотивації  до
праці  та  додаткова  матеріальна
підтримка  безробітних  шляхом
організації  громадських  робіт  за
рахунок  коштів  місцевих
бюджетів  та/або  коштів  Фонду
загальнообов’язкового
державного  соціального
страхування  на  випадок
безробіття України

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Бюджети територіальних
громад
Фонд

загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

17 414,2 8 302,8 9 111,4

Додаткова матеріальна
підтримки та мотивація

до праці для 4,0 тис.
осіб

1.7 Розширення  сфери  застосування
праці  шляхом внесення  до умов
договорів  купівлі-продажу
об’єктів  приватизації,  зокрема,
єдиних  майнових  комплексів
державних  підприємств,
зобов’язань  покупця  щодо
збереження  чисельності
працівників  приватизованих
підприємств  та  їх  соціальних
гарантій

2022-
2023

Регіональне
відділення

Фонду
державного

майна України
по Одеській та
Миколаївській

областях

Не потребує
фінансування - - - Збереження існуючих

робочих місць

Всього за напрямом 1: Державний бюджет - - -
Обласний бюджет - - -
Районний бюджет - - -

Бюджети
територіальних громад 17 414,2 8 302,8 9 111,4

Інші бюджети - - -
2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності на ринку праці

2.1 Підвищення  професійних
навичок  та  компетенцій
зареєстрованих  безробітних
шляхом залучення до семінарів з
орієнтації  на  професійне
навчання,  у  тому  числі  до  
державного навчального закладу
«Одеський  ЦПТО  ДСЗ»  з
урахуванням потреб ринку праці

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -

Підвищення рівня
поінформованості

шукачів роботи про
можливість здобуття

актуальної професії та
нових компетенцій
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№
з/п Перелік заходів програми

Строк
викона

ння
заходу

Виконавці
Джерела фінансування
(державний, обласний,
місцеві бюджети, інші)

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн Очікуваний результат

Разом 2022 рік 2023 рік
2.2 Забезпечення  професійного

навчання  безробітних  на  базі
професійно–технічних
навчальних  закладів,  у  тому
числі  на  базі  державного
навчального  закладу  «Одеський
ЦПТО ДСЗ» 

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -

Кількість безробітних,
охоплених професійним

навчанням, протягом
2021 – 2023 років

становитиме
12,9 тис. осіб

2.3 Здійснення  заходів  щодо
професійної  орієнтації  та
популяризації  професійної
(професійно-технічої)  освіти  із
залученням  засобів  масової
інформації,  теле-,  кіно-,
радіокомпаній  серед  дітей,
молоді, дорослих для планування
професійного  розвитку  та
кар’єри

2022-
2023

Департамент
освіти і науки
Одеської ОДА

Не потребує
фінансування - - -

Забезпечення
інформування про

професії, вибір
професійної кар’єри

здобувачами освіти та
дорослим населенням

2.4 Здійснення  моніторингу
професійно-кваліфікаційної
структури  робочої  сили  та
перспективної  потреби
підприємств  у  кваліфікованих
кадрах (у тому числі через аналіз
вакансій, наданих роботодавцями
до державної служби зайнятості)
та  надання  відповідної
інформації Департаменту освіти і
науки  облдержадміністрації
щодо  коригування  при
необхідності  обсягів  і  напрямів
підготовки  робочої  сили  за
державним замовленням

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості,

Департамент
освіти і науки
Одеської ОДА

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -

Коригування обсягів
державного замовлення

на підготовку кадрів
відповідно до потреб

ринку праці

2.5 Проведення  превентивних 2022- Одеський Фонд - - - Орієнтація учнівської
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№
з/п Перелік заходів програми

Строк
викона

ння
заходу

Виконавці
Джерела фінансування
(державний, обласний,
місцеві бюджети, інші)

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн Очікуваний результат

Разом 2022 рік 2023 рік
семінарів  щодо  запобігання
безробіттю серед молоді шляхом
організації  ярмарків  вакансій  та
кар`єри,   професіографічних
екскурсій  на  підприємства,
презентацій навчальних закладів,
у  т.ч.  Одеського  центру
професійно-технічної  освіти
Державної служби зайнятості

2023
обласний

центр
зайнятості

загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

молоді на актуальні на
ринку праці професії,

допомога у виборі
професії з метою

подальшого навчання та
працевлаштування

2.6 Надання  юридичних,
психологічних,  соціально-
педагогічних,  соціально-
економічних,  інформаційних
послуг  особам,  які  опинилися  в
складних життєвих обставинах, у
тому числі  особам,  звільненим з
місць  позбавлення  волі;  особам,
засудженим  до  покарань,  не
пов’язаних  з  позбавленням  волі,
особам  з  інвалідністю,
випускникам  інтернатних
закладів,  дітям-сиротам та дітям,
позбавленим  батьківського
піклування, та особам з їх числа, з
метою  їх  подальшого
працевлаштування  та
професійного навчання

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
соціальних

служб

Не потребує
фінансування - - -

Підвищення рівня
компетентності шукачів

роботи окремих
категорій громадян

Всього за напрямом 2: Державний бюджет - - -
Обласний бюджет - - -
Районний бюджет - - -

Бюджети
територіальних громад - - -

Інші бюджети - - -
3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці, забезпечення створення гідних умов праці, впровадження інноваційних 

послуг служби зайнятості
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№
з/п Перелік заходів програми

Строк
викона

ння
заходу

Виконавці
Джерела фінансування
(державний, обласний,
місцеві бюджети, інші)

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн Очікуваний результат

Разом 2022 рік 2023 рік
3.1 Співпраця  з  суб’єктами

господарювання,  які  надають
послуги  з  посередництва  у
працевлаштуванні  в  Україні,
шляхом  проведення  спільних
заходів, укладання договорів про
співпрацю  за  окремими
напрямами  діяльності,
консультування  з  питань
вдосконалення  надання  послуг
роботодавцям  і  особам,  що
шукають  роботу,  в  тому  числі
тих, що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -

Розширення
можливості вирішення

питання зайнятості
шукачів роботи та

підбору працівників
роботодавців

3.2 Забезпечення  обміну
інформацією  між  Одеським
обласним  центром  зайнятості,
Головним  управлінням
Держпраці  в  Одеській  області,
Головним  управлінням
Пенсійного  фонду  України  в
Одеській  області  та  Головним
управлінням  Державної
податкової  служби  в  Одеській
області щодо  здійснення
державного  контролю  за
додержанням  законодавства  про
працю 

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості,

Головне
управління
Держпраці,

Головне
управління
Пенсійного

фонду
України,
Головне

управління
Державної
податкової
служби в
Одеській
області

Не потребує
фінансування - - -

Державний нагляд та
контроль за

додержанням
законодавства про

працю та зайнятість
населення, запобігання

таких випадків зі
сторони роботодавця 

3.3 Проведення  інформаційно-
роз’яснювальної  роботи  з
населенням  щодо  переваг

2022-
2023

Головне
управління

Держпраці в

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального

- - - Зменшення обсягів
нелегальної зайнятості
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№
з/п Перелік заходів програми

Строк
викона

ння
заходу

Виконавці
Джерела фінансування
(державний, обласний,
місцеві бюджети, інші)

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн Очікуваний результат

Разом 2022 рік 2023 рік
офіційного працевлаштування та
негативних соціальних наслідків
нелегального працевлаштування

Одеській
області,

Одеський
обласний центр

зайнятості

страхування на випадок
безробіття України

3.4 Проведення  роботи  з  питань
видачі роботодавцям дозволів на
застосування  праці  іноземних
громадян  та  осіб  без
громадянства

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України 

- - -

Залучення іноземних
інвестицій для

збільшення кількості
робочих місць

Всього за напрямом 3: Державний бюджет - - -
Обласний бюджет - - -
Районний бюджет - - -

Бюджети
територіальних громад - - -

Інші бюджети - - -
4. Сприяння зайнятості громадян, молоді та осіб, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, 

розвиток інклюзивного ринку праці
4.1 Проведення  превентивних

заходів  щодо  запобігання
безробіттю серед молоді шляхом
організації  профорієнтаційних
уроків, днів кар`єри,  презентацій
навчальних  закладів,
економічних  екскурсій  на
підприємства.

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості,

Департамент
освіти і науки
Одеської ОДА

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -

Підвищення рівня
поінформованості

молоді про потреби
регіонального ринку

праці

4.2 Надання  якісних  та  адресних
соціальних  послуг  з
працевлаштування  молоді.
Сприяння  залученню  молодих
громадян  до  підприємницької
діяльності  шляхом  організації
власної справи

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - - Підвищення рівня
зайнятості молоді

4.3 Організація  профорієнтаційної
роботи  з  особами,  що  мають
додаткові  гарантії  у  сприянні

2022-
2023

Одеський
обласний

центр

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального

- - - Створення умов для
професійної інтеграції в

суспільство осіб, що
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№
з/п Перелік заходів програми

Строк
викона

ння
заходу

Виконавці
Джерела фінансування
(державний, обласний,
місцеві бюджети, інші)

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн Очікуваний результат

Разом 2022 рік 2023 рік
працевлаштуванню, у тому числі
з особами з інвалідністю зайнятості страхування на випадок

безробіття України

мають додаткові
гарантії у сприянні
працевлаштуванню

4.4 Сприяння  зайнятості  осіб,  що
мають  додаткові  гарантії  у
сприянні  працевлаштуванню,  у
тому числі з застосуванням кейс-
менеджменту 2022-

2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -

Вирішення питання
зайнятості осіб з числа

громадян, які
потребують соціального

захисту і не здатні на
рівних умовах

конкурувати на ринку
праці, з числа осіб, які

матимуть статус
безробітного

4.5 Сприяння  працевлаштуванню
осіб  з  інвалідністю  шляхом
надання  адресного  та
індивідуального  підходу  до
кожної особи, враховуючи рівень
їх  медичної  та  трудової
реабілітації

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості,

Одеське
обласне

відділення
Фонду

соціального
захисту

інвалідів

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -
Вирішення питання

зайнятості осіб з
інвалідністю

4.6 Надання фінансової допомоги на
безповоротній  основі  особам  з
інвалідністю  шляхом  оплати
вартості  їх  навчання  та
перекваліфікації  у  навчальних
закладах та центрах професійної
реабілітації  осіб  з  інвалідністю
для  здобуття  професії
(спеціальності)

2022-
2023

Одеське
обласне

відділення
Фонду

соціального
захисту

інвалідів

Державний бюджет - - -
Сприяння зайнятості

безробітних осіб з
інвалідністю

4.7 Забезпечення  інформаційно-
роз’яснювальної  та
профорієнтаційної  роботи,
сприяння  працевлаштуванню

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

- - - Сприяння забезпеченню
адаптації до умов ринку

праці та професійної
інтеграції у суспільство 
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№
з/п Перелік заходів програми

Строк
викона

ння
заходу

Виконавці
Джерела фінансування
(державний, обласний,
місцеві бюджети, інші)

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн Очікуваний результат

Разом 2022 рік 2023 рік
внутрішньо переміщених осіб безробіття України внутрішньо

переміщених осіб 
4.8 Сприяння  зайнятості  учасників

АТО\ООС з застосуванням кейс-
менеджменту  (залучення  до
вирішення  питань  зайнятості
соціальних партнерів)

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - - Сприяння зайнятості
учасників АТО/ООС

4.9 Організація  професійного
навчання  молоді  та  осіб,  які  не
здатні  на  рівних  умовах
конкурувати  на  ринку  праці,  за
направленням державної  служби
зайнятості, з метою прискорення
адаптації до умов ринку праці та
професійної  інтеграції  у
суспільство

2022-
2023

Одеський
обласний

центр
зайнятості

Фонд
загальнообов’язкового

державного соціального
страхування на випадок

безробіття України

- - -

Сприяння забезпеченню
адаптації до умов ринку

праці та професійної
інтеграції у суспільство

молоді та осіб, які не
здатні на рівних умовах
конкурувати на ринку

праці 

Всього за напрямом 4: Державний  бюджет - - -
Обласний бюджет - - -
Районний бюджет - - -

Бюджети
територіальних громад - - -

Інші бюджети - - -

Всього за напрямами програми: Державний бюджет - - -
Обласний бюджет - - -
Районний бюджет - - -

Бюджети 
територіальних громад 17 414,2 8 302,8 9 111,4

Інші бюджети - - -
Разом за програмою: 17 414,2 8 302,8 9 111,4
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Додаток 4 до Програми

Показники очікуваних результатів виконання Програми зайнятості населення 
Одеської області до 2023 року

Таблиця 1. Основні показники ринку праці
  тис. осіб

Найменування
показника

2019
звіт

2020
звіт

2021
очікуване

2022
прогноз

2023
прогноз

1. Чисельність  зайнятого населення віком 15 – 70
років (у середньому за період), тис. осіб – усього 1020,1 991,2 984,0 994,0 1001,4

         
з них зайнятого населення  працездатного віку 987,6 960,6 955,0 960,0 970,4

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення
відповідної вікової групи:

віком 15 - 70 років 58,3 56,8 56,9 57,1 58,6
працездатного віку 68,1 66,6 66,8 67,6 68,6

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70
років, визначена за методологією МОП (у середньому
за період), тис. осіб – усього 64,1 75,9 74,0 72,2 70,0

працездатного віку 63,9 75.8 73,9 72,0 65,1

4.  Рівень  безробіття,  визначений  за  методологією
МОП, у % до робочої сили відповідної вікової групи: 

віком 15 - 70 років 5,9 7,1 7,0 6,9 5,8
працездатного віку 6,1 7,3 7,1 7,0 6,1
5. Середньомісячна заробітна плата штатних 

працівників, грн 9246 10336 12300 13500 14750
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Таблиця 2. Показники професійної підготовки
та використання робочої сили

тис. осіб
Найменування

показника
2019
звіт

2020
звіт

2021
звіт

2022
прогноз

2023
прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів 
в регіоні, тис. осіб – усього 30,2 33,8 32,1 31,0 32,1

у тому числі:

- випускників вищих навчальних закладів 
(інститутів, університетів, академій), усього 20,4 23,9 19,4 19,3 19,2

- випускників закладів фахової передвищої 
освіти (коледжів, технікумів, училищ), усього 2,7 3,6 6,3 6,2 6,1

- випускників професійно-технічних 
навчальних  закладів, усього 7,1 6,3 6,2 6,1 6,0

з них:
працевлаштовані як молоді працівники 13,1 12,0 11,6 11,3 11,6
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Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

осіб
Найменування

показника
2019
звіт

2020
звіт

2021
звіт

2022
прогноз

2023
прогноз

1.  Працевлаштування  на  нові  робочі  місця,
осіб – усього 33 169 28 929 24 500* 24 700 25 000

з них:
1.1 юридичними особами 9 616 7 805 6 000* 6 100 6 000

1.2  фізичними  особами-підприємцями  та
іншими  фізичними  особами  –  платниками
податку  з  доходів  фізичних  осіб  (включаючи
робочі місця для найманих працівників)

23 553 21 124 18 500* 18 600 19 000

2.  Чисельність  працівників,  за  яких
роботодавцю надається компенсація фактичних
витрат  по  сплаті  єдиного  внеску  на
загальнообов’язкове  державне  соціальне
страхування, осіб - усього

313 229 161 165 170

2.1  працівників  у  юридичних  осіб,  за  яких
компенсовано  100%  суми  нарахованого
єдиного внеску, осіб усього

137 62 66 69 68

2.2  працівників  у  фізичних  осіб-підприємців
та фізичних осіб – платників податку з доходів
фізичних  осіб,  за  яких  компенсовано  100%
суми нарахованого єдиного внеску, осіб усього

176 167 95 96 102

* – очікуваний результат, звіт за 2021 рік буде сформовано в березні 2022.
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Таблиця 4. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості *

осіб
Найменування

показника
2019
звіт

2020
звіт

2021
звіт

2022
прогноз

2023
прогноз

1.  Чисельність  осіб,  які  мають  статус
безробітного

40259 51064 48921 41870 40000

2. Чисельність працевлаштованих осіб з числа
зареєстрованих безробітних

15375 15431 15019 14500 14600

3.  Чисельність  зареєстрованих  безробітних,
які  проходитимуть  професійну  підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації

6679 4119 4026 4100 4200

4.  Чисельність  осіб,  залучених  до  участі  у
громадських  та  інших  роботах  тимчасового
характеру 

8500 5721 4727 4700 4740

з них зареєстрованих безробітних 8396 5691 4694 4675 4715

5.  Чисельність  осіб,  яким  надано  послуги  з
питань  організації  підприємницької  діяльності
та ведення власної справи

5868 3570 4850 4860 4860

з них організували власну справу 55 11 21 21 21

*  обсяги надання соціальних послуг обласною службою зайнятості можуть бути скориговані, виходячи з фінансових можливостей 
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
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Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

осіб
Найменування

показника
2019
звіт

2020
звіт

2021
звіт

2022
прогноз

2023
прогноз

1.  Чисельність  осіб  з  інвалідністю  в  області,
що зареєстровані в Державній службі зайнятості
України

1407 1794 2251 2000 1750

2.  Чисельність  осіб  з  інвалідністю  в  області,
що  працевлаштовані  за  сприянням  Державної
служби зайнятості України

495 387 497 470 440

2.1. з них з числа зареєстрованих безробітних 423 338 466 420 400

2.1.1.  у  тому  числі  отримувачі  одноразово
виплаченої  допомоги  по  безробіттю  для
організації підприємницької діяльності

7 0 1 1 1

3. Чисельність осіб з інвалідністю, залучених
до участі у громадських роботах

182 107 134 105 110

3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних 181 107 134 105 110

4.  Чисельність  осіб  з  інвалідністю,  які
проходили професійне навчання, усього

203 112 149 115 110

зокрема  за  рахунок  коштів  Фонду
загальнообов’язкового  державного  соціального
страхування України на випадок безробіття

203 112 149 115 110

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. № 42 за
погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Одеської обласної ради

«Про затвердження Програми зайнятості населення Одеської області 
на період до 2023 року»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення
Відповідно  до  ст.  18  Закону  України  «Про  зайнятість  населення»,  

ст. 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». 
Програма  спрямована  на  реалізацію  положень  Законів  України  

«Про  зайнятість  населення»,  «Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне
страхування  на  випадок  безробіття»,  нормативно-правових  актів  Президента
України та Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України. 

2. Мета та шляхи її досягнення
Здійснення регіональної  політики у створенні  умов для підвищення рівня

зайнятості населення, здійснення заходів щодо недопущення зростання безробіття,
розширення  можливостей  реалізації  права  громадян  на  гідну  працю  та
забезпечення роботодавців регіону кваліфікованими кадрами шляхом:

– збереження трудового потенціалу Одеської області, підвищення якості та
конкурентоспроможності робочої сили;

– сприяння створенню нових робочих місць з гідними умовами та оплатою
праці;

– запровадження  інноваційних  технологій,  забезпечення  підвищення
продуктивності праці;

– реалізація  трудових  прав  громадян  і  запобігання  проявам  неофіційної
зайнятості, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

– сприяння зайнятості громадян, що не здатні на рівних умовах конкурувати
на ринку праці;

– сприяння професійному розвитку населення відповідно до потреб ринку
праці. 

3. Правові аспекти
Програму  розроблено  з  урахуванням  Державної  стратегії  регіонального

розвитку на 2021–2027 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 05.08.2020 № 695, Плану заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації
державної  політики  у  сфері  зайнятості  населення  та  стимулювання  створення
нових  робочих  місць  на  період  до  2022  року  затвердженого  розпорядженням
Кабінету  Міністрів  України  від  03.03.2020  № 216-р, Плану  заходів  з  реалізації
Концепції  державної  системи  професійної  орієнтації  населення,  затвердженого
розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  04.07.2018  №  469-р,  Плану
заходів з реалізації у 2019-2023 роках Концепції державної системи професійної
орієнтації населення затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації
від 10.05.2019 № 577/А-2019.

У Програмі враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці
області,  пропозиції  структурних  підрозділів  обласної  державної  адміністрації,
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територіальних  підрозділів  центральних  органів  виконавчої  влади  в  області,
соціальних партнерів щодо стабілізації ситуації з зайнятістю населення.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Потребує  фінансування  з  бюджетів  територіальних  громад  для  виконання

пункту 1.6 Додатку 3 Програми «Напрями діяльності та заходи щодо поліпшення
ситуації у сфері зайнятості населення на період до 2023 року» щодо стимулювання
мотивації  до  праці  та  додаткова  матеріальна  підтримка  безробітних  шляхом
організації громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів
Проєкт  рішення  погоджений  з  керівництвом  обласної  державної

адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в
області

6. Регіональний аспект
Прийняття  зазначеного  проєкту  рішення  надасть  можливість  проводити

регіональну політику розширення можливостей реалізації права громадян на гідну
працю шляхом реалізації заходів регулювання ринку праці та поліпшення ситуації
у сфері зайнятості населення. 

Реалізація даної Програми дозволить: 
-  забезпечити  ефективне  використання  та  підвищення  якості  існуючих

робочих місць за рахунок поліпшення умов праці та підвищення рівня оплати; 
-  зберегти  в  області  сприятливий  бізнес-клімат,  що  сприятиме  розвитку

підприємництва та самостійній зайнятості населення; 
-  зменшити безробіття  серед  сільського населення шляхом стимулювання

агропромислової кооперації, розбудови інфраструктури виробничого і соціального
призначення,  системи  агросервісу,  переробних  підприємств,  доступної  для
виробників торговельної мережі; 

-  забезпечити  професійну  підготовку,  перепідготовку  та  підвищення
кваліфікації  працівників,  а  також  підготовку  кадрів  відповідно  до  потреб
економіки та ринку праці; 

-  забезпечити  повернення  незайнятих  громадян  до  економічно  доцільної
діяльності,  підвищення  якості  надання  соціальних  послуг  зареєстрованим
безробітним  та  соціального  захисту  від  безробіття  найбільш  вразливих  верств
населення (осіб  з  інвалідністю, молоді,  жінок та  інших соціально незахищених
категорій). 

7. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики

вчинення корупційних правопорушень. 

Відповідальним виконавцем  є Одеська обласна державна адміністрація в
особі  Департаменту  економічної  політики  та  стратегічного  планування
облдержадміністрації.
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