
Додаток № 2

до рішення міської ради

від 17.03.2021 № 8/7-5

обласний

бюджет

 міський  

бюджет

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

1.1.1. Зменшення 

диспропорцій між 

попитом та 

пропозицією робочої 

сили

1 Проведення комплексної професійної 

орієнтації безробітних громадян громадян, 

зокрема молоді, спрямованої на 

задоволення потреб ринку праці: 

застосування новітніх технологій 

(вебінари,zoom-конференціїї, 

використання Skipe,Viber ),виїзні 

профорієнтаційні заходи для молоді, 

семінари, засідання клубу

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість 

безробітних осіб, 

охоплених 

профорієнтаційни

ми послугами                                     

1500 осіб

2 Проведення комплексної 

профорієнтаційної роботи з учнями 

закладів загальної середньої освіти, 

батьками учнівської молоді та з 

працівниками закладів освіти, а саме: 

проведення професійних консультацій, 

профорієнтаційних уроків, 

профінформаційних семінарів, методичних 

семінарів, круглих столів, у тому числі за 

допомогою Internet-ресурсів, дистанційно, 

у вигляді онлайн вебінарів. 

Проведенняпрофорієнтаційної  роботи зі 

студентською молоддю стосовно 

створення "Кадрового резерву" з метою 

прискорення працевлаштування, в тому 

числі  з використанням новітніх технологій 

(Skipe,Viber, Zoom )

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області, 

Відділ освіти 

Покровської міської 

ради

рівень охоплення 

профорієнтаційни

ми послугами

70%

3 Організація професійного навчання 

зареєстрованих безробітних з урахуванням 

поточної і перспективної потреби ринку 

праці (зокрема навчання за інтегрованими 

професіями)

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, які 

пройшли 

професійне 

навчання

320 осіб

1.1.3. Розвиток малого 

та середнього 

підприємництва, як 

драйверу структурних 

перетворень

4 Стимулювання розвитку підприємницької 

ініціативи клієнтів служби зайнятості 

шляхом надання одноразової виплати 

допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кілість осіб, які 

отримали 

одноразові 

виплати

9 осіб

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року 

або стратегії розвитку 

міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн Очікуваний 

результат

Всього значення 

показника

Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка

7. Ринок праці. Зайнятість населення

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника



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

5 Забезпечення системної інформаційно-

консультаційної роботи з активізації та 

підтримки підприємницьких ініціатив 

громадян шляхом проведення семінарів, 

тренінгів та інших тематичних заходів 

щодо можливостей організації та 

розширення власної справи,залучення до 

грантових програм,використання новітніх 

технологій (Skipe,Viber, Zoom).

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

Кількість 

проведених 

заходів 

зазначеної 

тематики

120 заходів

Інші завдання:                  

Сприяння зайнятості 

громадян

6 Організація проведення громадських та 

інших робіт тимчасового характеру з 

метою задоволення соціальних потреб 

громад. Розширення переліку видів 

громадських робіт. 

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області, 

Сільські та селищні 

ради, ПОУ

530,0 500,0 30,0 кількість осіб, які 

залучені 

громадських 

роботах

930 осіб

7 Стимулювання створення нових робочих 

місць суб'єктами господарської діяльності 

шляхом здійснення компенсації 

роботодавцю єдиного внеску за 

працевлаштованих безробітних на нові 

робочі місця

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

45 осіб

8 Здійснення компенсації витрат 

роботодавця, який працевлаштовує 

зареєстрованих безробітних з числа ВПО

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

13 осіб

9 Компенсація зареєстрованому 

безробітному з числа ВПО фактичних 

транспортних витрат на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці 

місця працевлаштування

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

1 осіб

10 Компенсація зареєстрованому 

безробітному з числа ВПО витрат для 

проходження попереднього медичного та 

наркологічного огляду відповідно до 

законодавства, якщо це необхідно для 

працевлаштування

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, 

яким надано 

компенсацію

1 осіб

11 Сприяння зайнятості особам шляхом 

працевлаштування кар'єрними радниками

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість осіб, які 

працевлаштовані

1220 осіб

12 Забезпечення проведення виїзних 

роз'яснювальних заходів в обєднану 

теріториальну громаду, відділені райони, в 

тому числі з використанням мобільних 

засобів інформування з метою 

прискорення працевлаштування 

незайнятого населення, задоволення 

потреб роботодавців у робочій силі, 

підвищення рівня інформованості 

населення щодо можливостей служби  

зайнятості

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

Кількість 

проведених 

заходів 

зазначеної 

тематики

44 заходи

13 Видача ваучерів для підтримання 

конкурентноспроможності деяких 

категорій громадян шляхом 

перепідготовки, спеціалізації, підвищення 

кваліфікації

2021 Покровський міський 

центр зайнятості 

Донецької області

кількість  осіб, 

яким надано 

ваучери

6 осіб

13. Всього 530,0 500,0 30,0
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