
Додаток № 4

до рішення міської ради

від 22.01.2020 №7/73-4

облас-

ного

бюджету

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Здійснення професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

зареєстрованих безробітних на замовлення 

роботодавців або для самозайнятості, 

провадження підприємницької діяльності з 

урахуванням потреб ринку праці

2020
Міський центр 

зайнятості

 кількість осіб, які 

пройшли 

підготовку, 

перепідготовку або 

підвищення 

кваліфікації

278 осіб

2.

Видача ваучерів встановленим категоріям 

осіб для підтримання їх 

конкурентноспроможності на ринку праці

2020
Міський центр 

зайнятості

кількість виданих 

ваучерів
1 шт.

3.

Проведення комплексної 

профорієнтаційної роботи щодо 

формування свідомого підходу до вибору 

професії з  учнями закладів загальної 

середньої освіти (ЗЗСО), батьками, 

працівниками закладів освіти (проведення 

бесід, класних годин, консультацій, 

соціологічних опитувань, 

відеоконференцій, круглих столів, 

професіографічних екскурсій, 

профорієнтаційних уроків (семінарів), 

ярмарків професій тощо)     

2020

Міський центр 

зайнятості, відділ 

освіти міської 

ради

рівень 

охопленності 

учнівської мол

80%

4.

Сприяння конкурентноспроможності осіб 

на ринку праці шляхом надання комплексу 

профорієнтаційних послуг  з 

використанням інноваційних форм роботи

2020
Міський центр 

зайнятості

рівень охоплення 

послугами
98%

найменування 

показника

1.1.5. Розширити спроможність

центрів зайнятості регіону

здійснювати моніторинг стану

ринку праці, підготовку та перек-

валіфікацію населення

10. Ринок праці. Зайнятість населення

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

значення 

показника

Зміст заходу Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

Всього

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 

період до 2020 року або стратегії 

розвитку міста (району, ОТГ)

підпри-

ємств

інших 

джерел

Очікуваний 

результат
Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:

№

з/п



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5.

Надання консультативно-методичної 

допомоги підприємствам, установам і 

організаціям у здійсненні професійного 

навчання кадрів на виробництві. 

Проведення анкетування підприємств з 

питання організації професійного навчання 

безробітних під замовлення роботодавців

2020
Міський центр 

зайнятості 
кількість анкет 500 шт.

Інше завдання: Розробити та

реалізову-вати регіональну

політику щодо створення робочих

місць для ВПО, передусім, для

жінок 1.

Здійснення професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

зареєстрованих безробітних з числа ВПО 

на замовлення роботодавців або для 

самозайнятості, провадження 

підприємницької діяльності, в тому числі 

соціального підприємства з урахуванням 

потреб ринку праці

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість ВПО, 

охопланих 

послугою

4 осіб

2.

Здійснення компенсацій для роботодавців, 

які приймають на роботу осіб з числа ВПО 

Відповідно до статті 24-1 Закону України 

«Про зайнятість населення»

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість 

работодавців, яким 

було надано 

компенсацію

12 осіб

3.
Залучення ВПО до громадських та інших 

робіт тимчасового характеру
2020

Міський центр 

зайнятості 

кількість осіб, які 

брали участь у 

роботах                        

тимчасового 

характеру

820 осіб

4.

Забезпечення працевлаштування осіб з 

числа внутрішньо переміщених за 

сприянням служби зайнятості

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість осіб, які 

працевлаштовані
34 особи

Інше завдання : Сприяння

зайнятості громадян

1

Запровадження проведення галузевих 

семінарів із роботодавцями щодо 

можливостей та переваг тимчасової 

зайнятості, в тому числі організації 

громадських та  інших робіт тимчасового 

характеру  

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість 

проведених 

семінарів   та            

круглих столів

26 заходів

2

Стимулювання розвитку підприємницької 

ініціативи клієнтів служби зайнятості 

шляхом надання одноразової виплати 

допомоги по безробіттю для  організації 

підприємницької діяльності

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість осіб, 

яким надано 

одноразові 

виплати по 

безробіттю

12 осіб

1.1.5. Розширити спроможність

центрів зайнятості регіону

здійснювати моніторинг стану

ринку праці, підготовку та перек-

валіфікацію населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3

Забеспечення системної інформаційно-

консультаційної роботи з активізації та 

підтримки підприємницьких ініціатив 

громадян шляхом проведення семінарів  

тренінгів та інших тематичних заходів 

щодо можливостей організації та 

росширення власної справи

2020
Міський центр 

зайнятості 
кількість заходів 204

4

Забезпечення проведення масових заходів з 

метою прискорення працевлаштування 

незайнятого населення, задоволення 

потреб роботодавців у робочій силі, 

підвищення рівня інформованості 

населення щодо можливостей служби 

зайнятості 

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість ярмарок 

вакансій та послуг 

служби зайнятості;                

презентаці 

роботодавця

2                      

24

5

Забезпечення підвищення ефективності 

громадських робіт та робіт тимчасового 

характеру

2020

Міський центр 

зайнятості, 

Покровська 

міська рада, 

бюджетні 

установи, 

організації та 

комунальні 

підприємства м. 

Покровськ та 

Шевченківська 

селищна рада

900,0 450,0 450,0

кількість осіб, які 

прийняли участь у 

громадських 

роботах

890 осіб

6

Сприяння зайнятості особам шляхом 

працевлаштування кар'єрними радниками 

на робочі місця

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість осіб, яких 

працевлаштовано
1450 осіб

7

Сприяння зайнятості осіб шляхом 

працевлаштування на нові робочі місця з 

компенсацією ЄСВ

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість осіб, яких 

працевлаштовано
50 осіб

1

Сприяння особам, які потребують 

додаткових гарантій соціального захисту і 

не здатні на рівних конкурувати на ринку 

праці

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість осіб, які 

потребують 

додаткових 

гарантій 

соціального 

захисту

191 особа

2

Сприяння зайнятості осіб, які потребують 

соціального захисту і не здатні на рівних 

умовах конкурувати на ринку праці, 

шляхом працевлаштування на нові робочі 

місця з компенсацією ЄСВ

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість осіб,  які 

потребують 

соціального 

захисту

15 осіб

Інше завдання: Сприяння 

зайнятості громадян, які

потребують соціального захисту і

не здатні на рівних умовах

конкурувати на рику праці, в тому

числі учасників АТО



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3

Залучення громадян, які потребують 

соціального захисту і не здатні на рівних 

умовах конкурувати на рику праці, в тому 

числі учасників АТО до громадських та 

інших робіт тимчасового характеру

2020
Міський центр 

зайнятості 

кількість осіб,  які 

потребують 

соціального 

захисту

165

19 Всього: 900,0 450,0 450,0

Секретар міської ради І. Сущенко

Інше завдання: Сприяння 

зайнятості громадян, які

потребують соціального захисту і

не здатні на рівних умовах

конкурувати на рику праці, в тому

числі учасників АТО


