
 

 

 ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ 

КОНОТОПЩИНИ У ВЕРЕСНІ 2015 РОКУ 

 

 Упродовж дев'яти місяців 2015р. статус зареєстрованого безробітного в 

державній службі зайнятості по м.Конотоп та Конотопському району мали  

4138 осіб, з яких 985 осіб було працевлаштовано, 524 особи проходили 

профнавчання та 721 особа виконували громадські роботи й роботи 

тимчасового характеру. 

 На кінець вересня 2015р. на обліку перебувало 1567 безробітних, що 

становить 9,6% від усіх зареєстрованих по області. Порівняно з відповідним 

місяцем минулого року їх кількість зменшилась на 202 особи, або на 11,4%. 

Допомогу по безробіттю отримували 1310 осіб (83,6%), які мали статус 

безробітного. У загальній кількості безробітних жінки складали 70,6%, молодь 

у віці до 35 років – 34,8%. 

 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 вересня 2015р. 

становила 64 вакансії, що менше в 1,9 раза, ніж у минулому місяці, та – на 

39,6% порівняно з вереснем минулого року. Навантаження зареєстрованих 

безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) становило 24 особи 

(по області – 15 осіб). 

 Із зареєстрованих безробітних на кінець вересня 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 (39% від заявлених вакансій). 

 За сприяння державної служби зайнятості у вересні 2015р. було 

працевлаштовано 111 осіб, які мали статус безробітного, що в 1,6 раза більше, 

ніж у минулому місяці. Частка працевлаштованих безробітних, які шукали 

роботу через державну службу зайнятості, порівняно з минулим місяцем 

збільшилася на 2,4 в.п. і на кінець вересня п.р. становила 6,1%. В середньому по 

області працевлаштовано 5,4% від загальної кількості зареєтрованих 

безробітних. 

 Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю впродовж вересня 2015р., становила 1310 осіб. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 1186 грн., що на 13,9% нижче законодавчо 

визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.). 

 
 

 


