
 

 
 

СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ ПО М.КОНОТОП ТА 

КОНОТОПСЬКОМУ РАЙОНУ В ЛИПНІ 2015 РОКУ 
 

 На протязі січня–липня 2015р. статус зареєстрованого безробітного в 

державній службі зайнятості по м.Конотоп та Конотопському району мали  

3707 осіб, з яких 805 осіб було працевлаштовано, 334 особи проходили 

профнавчання та 563 особи виконували громадські роботи й роботи 

тимчасового характеру.  

 На кінець липня 2015р. на обліку перебувало 1658 безробітних, що на 

6,3% менше, ніж на кінець червня п.р. Порівняно з відповідним місяцем 

минулого року їх кількість зменшилась на 187 осіб, або на 10,1%. Допомогу по 

безробіттю отримували вісім з десяти безробітних. 

 Серед зареєстрованих безробітних, які раніше мали роботу кожний 

шостий працював у сфері торгівлі та ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів, кожний сьомий – на підприємствах переробної промисловості, 

кожний одинадцятий – у сфері державного управління й оборони та 

обов’язкового соціального страхування. 

 До півроку шукали роботу 66,8% безробітних, від шести місяців до 

одного року – 27,8% та 5,4% громадян залишались безробітними більше, ніж 

один рік. 

 Кон’юктура ринку праці характеризується значним перевищенням 

пропозиції робочої сили над її попитом. 

 Кількість вільних робочих місць (вакантних посад) заявлених 

роботодавцями до державної служби зайнятості на кінець липня 2015р. 

становила 98 вакансій, що менше на 2,0% порівняно з минулим місяцем, та – на 

28,5% порівняно з липнем минулого року. Навантаження зареєстрованих 

безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) становило 17 осіб. 

 Із зареєстрованих безробітних на кінець липня 2015р. кожен четвертий 

шукав роботу в сфері торгівлі та послуг. Проте, найбільший попит на робочу 

силу спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного устаткування, складання 

устаткування та машин (24,5% від заявлених вакансій). 

 У липні 2015р. було працевлаштовано 131 особу, яка мала статус 

безробітного, що на 20,1% менше, ніж у минулому місяці. Частка 

працевлаштованих безробітних, які шукали роботу через державну службу 

зайнятості, порівняно з минулим місяцем зменшилася на 1,2 в.п. і на кінець 

липня п.р. становила 6,5%.  

 За сприяння державної служби зайнятості переважна частина 

зареєстрованих безробітних (45,5%) отримали роботу в сільському 

господарстві.  

 Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж липня 2015р., становила 1428 осіб. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 1097 грн., що на 9,9% нижче законодавчо 

визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 


