
Ринок праці м. Івано-Франківська 

   за січень-травень 2013 року 

 

 Впродовж січня-травня 2013 року на обліку в Івано-Франківському 

міському центрі зайнятості перебувало 6760 осіб, в т.ч. статус безробітного 

мали 4571 особа. 

 Станом на 01.06.2013 року на обліку в Івано-Франківському міському 

центрі зайнятості перебувало 2894 безробітних, рівень зареєстрованого 

безробіття в місті склав 1,81  відс. проти 1.72 відс. на відповідну дату минулого 

року. 

 Серед безробітних 61,3 відс. становили жінки, 63,8 відс. - особи, які 

займали посади службовців, 30.2  відс. - працювали за робітничими професіями, 

50.5відс. - молодь у віці до 35 років.    

 В результаті співпраці з роботодавцями протягом січня-травня 2013 року  

зареєстровано 3057 вакансій, працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 

2520 осіб.  

      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-травня 2013 року за рахунок всіх джерел 

фінансування введено в дію 3267 робочих  місць, що на 38 робочих місць 

більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 
 Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці 

та забезпечення роботодавців кваліфікованою робочою силою Івано-

Франківським міським центром зайнятості проводилась професійна підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних.  

 В січні-травні 2013 року до  професійного навчання було залучено  686 

осіб, з яких 422 особи працевлаштовано.  

 Згідно даних, які надійшли до міського центру зайнятості, протягом 

січня-травня 2013 року передбачалось вивільнити з підприємств, установ і 

організацій в зв’язку з скороченням чисельності, реорганізацією або 

перепрофілюванням  підприємств 1958 осіб, фактично вивільнено 413 осіб (21.1 

відсоток). 

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

соціального страхування України на випадок безробіття  витрачено коштів на: 

    виплату допомоги по безробіттю  10653,0тис.грн.; 

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

    створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних         

з наданням дотацій роботодавцям 3780,0 тис.грн;  

     виплату одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою 

діяльністю 343,4 тис.грн.;  
          
                      Івано-Франківський міський центр зайнятості 

  

 



     С Т А Н  РИНКУ  ПРАЦІ 

     за  січень-травень 2013 року 

 

№ 

п/п 

 

П О К А З Н И К И 

 

Січень-травень 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) 2913 3939 +1008 135,2 

 з них надано статус безробітного  1716 1772 +56 103,3 

3. Перебувало на обліку в МЦЗ всього, (осіб) 5541 6760 +1219 122,0 

 в тому числі безробітних 4253 4571 +318 107,5 

4. 

Перебувало на обліку станом на 01 червня 

всього ( осіб) 

в т.ч. безробітних ,  

з них: 

2805 

2727 

3117 

2894 

+312 

+167 

111,1 

106,1 

4.1. жінки 1680 1773 +93 105,5 

4.2. молодь у віці до 35 р. 1400 1461 +61 104,4 

4.3. займали посади службовців 1808 1846 +38 102,1 

4.4 

 

працювали за робітничими професіями 
740 873 +133 118,0 

4.5 одержують допомогу по безробіттю 1931 2095 +164 108,5 

5. Рівень безробіття, відсоток 1,72 1,81 +0,09 105,2 

6. Зареєстровано вакансій 2277 3057 +780 134,3 

7. Працевлаштовано незайнятих громадян всього, (осіб), 

в т.ч. 1518 2520 +1002 166,0 

 шляхом надання одноразової виплати допомоги по 

безробіттю 
26 33 +7 126,9 

8. Залучено до тимчасових громадських робіт(осіб) 185 211 +26 114,1 

9. Проходили професійне навчання (осіб) 481 686 +205 142,6 

10. Створено робочих місць 3229 3267 +38 101,2 

11. 
Навантаження на одне вільне    робоче місце 

(вакансію), (осіб) 
8 17 +9 212,5 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

8638,3 

2014,5 

442,9 

 

316,3 

 

 

 

10653 

    3780,09 

         39,9 
 

       343,4 

 

 

 

+2014,7 

+1765,5 

      -402,1 

 

       +27,1 

 

 

 

123,3 

187,6 

      9,0 
 

  108,6 

13. Зареєстровано трудових договорів між працівником та 

фізичною особою станом на 01 червня в т.ч. 
7431    7499 +68 100,9 

13.1 зареєстровано трудових договорів   1641 1430 -211 87,1 

13.2 розірвано трудових договорів  1383 1520 +137 109,9 

14. Очікуване вивільнення працівників з підприємтв 

міста 
3185 1958 -1227 61,5 

15. Фактично вивільнено працівників 477 413 -64 86,5 

  Головний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями                                  Дейчаківська М.Я.      


