
Ринок праці м. Івано-Франківська 

   за січень-червень 2013 року 

 

 Станом на 01.07.2013 року  кількість зареєстрованих безробітних  в 

Івано-Франківському міському центрі зайнятості становила 2710 осіб, рівень 

безробіття в місті склав 1,7  відс. проти 1,69 відс. на відповідну дату минулого 

року. 

 Серед безробітних 61,3 відс. становили жінки, 63,4 відс. - особи, які 

займали посади службовців, 30.7  відс. - працювали за робітничими професіями, 

50.7відс. - молодь у віці до 35 років.    

      В результаті співпраці з роботодавцями протягом січня-червня 2013 

року  зареєстровано 3774 вакансії, на які працевлаштовано - 3077 осіб.  

     Основною проблемою сучасного ринку залишається нестача якісних 

робочих місць з гідними умовами та оплатою праці, особливо для молоді.   

     Ситуація на ринку праці міста Івано-Франківська характеризується 

постійним попитом на працівників у сфері торгівлі, громадського харчування, 

кваліфікованих робітниках.                 

     Служба зайнятості спрямовує свою роботу на забезпечення якісного 

надання послуг незайнятим громадянам і роботодавцям, передбачених 

законодавством та збільшення рівня охоплення активними заходами сприяння 

зайнятості населення.  

      Важливу роль у забезпеченні зайнятості населення відіграє створення 

нових робочих місць. Протягом січня-червня 2013 року за рахунок всіх джерел 

фінансування введено в дію 3936 робочих  місць. 
        Для підвищення конкурентоспроможності безробітних та забезпечення 

роботодавців кваліфікованою робочою силою Івано-Франківським міським 

центром зайнятості, на замовлення роботодавців, проводилась професійна 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних. В січні-

червні 2013 року проходили  професійне навчання 820 осіб, з яких 587 осіб 

працевлаштовано після закінчення навчання.  

       Одним із шляхів вирішення питань працевлаштування є залучення 

безробітних до самозайнятості. Так, 40 безробітних осіб з початку року 

отримали одноразову допомогу по безробіттю  для зайняття підприємницькою 

діяльністю.  

        Ефективним механізмом реалізації соціального партнерства між 

службою зайнятості та роботодавцями є компенсація фактичних витрат у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Новим законом "Про зайнятість населення" передбачено стимулювання 

роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них 

громадян,  які  не здатні на рівних конкурувати на ринку праці за існуючі 

робочі місця і вакансії, шляхом виплати компенсації роботодавцю в розмірі 

єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування за відповідну особу. Лише за червень 2013 року після 

затвердження Урядом відповідного порядку цим правом скористалися -12 

роботодавців , які  працевлаштували 19 таких осіб.  



     Для підтримання та підвищення  конкурентоспроможності на ринку 

праці громадянам віком старше 45 років служба зайнятості видає ваучери на 

навчання, які можуть отримати і безробітні, і працюючі особи, що дасть 

можливість підвищити кваліфікацію або отримати нову професію чи 

спеціальність для пріоритетних видів економічної діяльності. Такою послугою 

вже скористалося 20 осіб, які будуть проходити навчання у відповідних 

навчальних закладах. 

              В січні-червні 2013 року з Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття  витрачено коштів на: 

    виплату допомоги по безробіттю  11921,20тис.грн.; 

    виплату матеріальної допомоги в період професійного навчання 39,9 тис.грн.; 

    створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних         

з наданням дотацій роботодавцям 3940,0 тис.грн;  

     виплату одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою 

діяльністю 437,2 тис.грн.;  
          
                      Івано-Франківський міський центр зайнятості 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Т А Н  РИНКУ  ПРАЦІ 

     за  січень-червень 2013 року 

№ 

п/п 

 

П О К А З Н И К И 

 

Січень-червень 2013 р. 

до 2012 р. 

2012 р. 2013 р. 
(+,-) % 

1. 2 3 4 5 6 

1. 

Чисельність незайнятих громадян, на початок року, 

(осіб) 
2628 2821 +193 107,3 

в тому числі безробітні 2537 2799 +262 110,3 

2. 
Звернулось до служби зайнятості з питань 

працевлаштування, (осіб) 3568 4542 +974 127,3 

 з них надано статус безробітного  1993 2088 +95 104,8 

3. Перебувало на обліку в МЦЗ всього, (осіб) 6196 7363 +1167 118,8 

 в тому числі безробітних 4530 4887 +357 107,9 

4. 

Перебувало на обліку станом на 01 липня 

безробітних ( осіб) 

з них: 

 

2692 

 

2710 

 

+18 

 

100,7 

4.1. жінки 1670 1661 -9 99,5 

4.2. молодь у віці до 35 р. 1399 1374 -25 98,2 

4.3. займали посади службовців 1785 1728 -57 96,8 

4.4 

 

працювали за робітничими професіями 
733 833 +100 113,6 

4.5 одержують допомогу по безробіттю 1921 2035 +114 105,9 

5. Рівень безробіття, відсоток 1,69 1,69 0 100,0 

 

6. Зареєстровано вакансій 2776 3774 +998 135,9 

7. Працевлаштовано незайнятих громадян всього, (осіб), 

в т.ч. 1947 3077 +1130 158,0 

 шляхом надання одноразової виплати допомоги по 

безробіттю 
31 40 +9 129,0 

8. Залучено до тимчасових громадських робіт(осіб) 226 252 +26 111,5 

9. Проходили професійне навчання (осіб) 539 820 +281 152,1 

10. Створено робочих місць 3940 3936 -4 99,9 

11. Подано заяв для компенсації єдиного внеску - 19 +19  

12. Видано ваучерів на навчання - 20 +20  

13. 
Навантаження на одне вільне    робоче місце 

(вакансію), (осіб) 
9 13 +4 144,4 

14. 

 

 

 

 

 

Витрачено коштів з Фонду /тис.грн./ 

в т. ч. на: 

виплату допомоги по безробіттю 

надання дотації 

виплата матеріальної допомоги в період професійного 

навчання 

одноразова виплата допомоги по безробіттю 

 

 

 

10017,2 

2400,5 

 

539,1 

319,8 

 

 

 

11921,2 

3940,0 

 

39,9 

437,2 

 

 

 

+1904,0 

+1539,5 

 

-449,2 

+117,4 

 

 

 

119,0 

164,1 

 

7,4 

136,7 

15. Зареєстровано трудових договорів між працівником та 

фізичною особою станом на 01 липня в т.ч. 
7545 7549 +4 100,1 

15.1 зареєстровано трудових договорів   1981 1752 -229 88,4 

15.2 розірвано трудових договорів  1609 1792 +183 111,4 

16. Очікуване вивільнення працівників з підприємтв 

міста 
3451 2822 -629 81,8 



17. Фактично вивільнено працівників 576 510 -66 88,5 

               
 Головний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями                                  Дейчаківська М.Я.        

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


