
Діяльність 
Хмельницької 

обласної  
служби зайнятості 

Січень-грудень 2018 року 



+9,0% 

  у січні-грудні 2018 року: 

Кількість працевлаштованих осіб   22733 
у т. ч. працевлаштовано оперативно до 
надання статусу безробітного  43,3% 

+16,2% Кількість роботодавців, які 
співпрацювали з центрами зайнятості 

 6469 

+17,3% Кількість вакансій   31852 

На 1.01.2019 р.: 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 12886 

Досягнуто по основних напрямах 
діяльності: 



Кількість безробітних, які скористалися 
послугами державної служби зайнятості 

у січні-грудні 2018 року: 

36,3 

тис. осіб 

 УСЬОГО 12,2 
тис. осіб 

з числа 
молоді 

 14,7 
 тис. 

соціально 
вразливих 

осіб 

1,2 тис. 

учасників  
АТО 

  172 
внутрішньо  

переміщених  
особи 3,2 тис.  

осіб з 
інвалідністю 

17,4 
тис.  

жінок 18,9 
тис.  

сільських 
мешканців 



Працевлаштування громадян 
(структура, %)  
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За видами економічної діяльності 



Працевлаштування безробітних на нові 
робочі місця з компенсацією витрат 

роботодавцю у розмірі ЄСВ 

11.1 %

47.1 %

12.6 %

8.5 %

7.8 %

6.8 %

6.1%

переробна промисловість
торгівля
сільське господарство
харчування
будівництво
транспорт
ін. види діяльності

293

За видами економічної 
діяльності 

недостатньо конкуренто-
спроможних осіб 

у суб'єктів малого 
підприємництва у 
пріоритетних видах 
економічної діяльності  

293 

191 
 

УСЬОГО – 484 особи 

у тому числі: 

особи 

82 

78 
один з батьків має на утриманні 
дитину (дітей) віком до 6 років 

особи, яким до настання права на 
пенсію залишилося 10 і менше років 

у тому числі: 



Організація громадських та  
інших робіт тимчасового характеру 

4530 
осіб 

залучено до громадських та 
інших робіт тимчасового 

характеру 

ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ: 

3203 

1327 

інші роботи  
тимчасового характеру 

громадські роботи 

інформування населення про 
отримання житлових субсидій 

благоустрій та озеленення територій 

робота з документацією 

догляд за громадянами в 

закладах соціальної сфери 

будівельні та ремонтні роботи на 
об’єктах соціальної сфери 

відбудова історико-архітектурних 
пам’яток 



Профорієнтаційні послуги 

Кількість  
послуг  

271,2 

тис. 

Кількість 

осіб, які 

отримали 

послуги 

120,5 

тис. 

Категорії громадян: 

Особи, що 
навчаються, бажають 
змінити роботу, інші  

53,5 
тис. 

у тому числі: 

учні шкіл 43,8 
тис. 

БЕЗРОБІТНІ 35,3 тис. 
у тому числі: 

учасники АТО 

ВПО 

особи з інвалідністю 

молодь 

1158 
166 

11798 
3112 



Професійне навчання  
зареєстрованих безробітних 

Кількість безробітних, які проходили професійне навчання 

Кількість професій, за якими здійснювалися професійна 
підготовка та перепідготовка 

 
особи 

37 
професій 

4603 

Приклади професій 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва 

Апаратник оброблення зерна 
 

Електрогазозварник Продавець Перукар 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Оператор котельні Кондитер Пекар 

Швачка Оператор швацького устаткування Машиніст екструдера 

Водій автотранспортних засобів Машиніст (кочегар)  котельної 



Професійне навчання безробітних  
у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ 

Приклади професій 

Перукар 

Манікюрник 

Коваль ручного кування 

Електрогазозварник 

Робітник фермерського господарства 

Тракторист-машиніст 

Оператор котельні 

Косметик 

Верстатник деревообробних верстатів 

Бармен 

Кількість осіб, що 
навчалися в ЦПТО 

Кількість ліцензованих 
професій 10 

2011 
осіб 25 

Кількість тематик курсів 
для підвищення 
кваліфікації 

Регіони, де діють ЦПТО ДСЗ  


