
                                                                                                                                            
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ  

 
              

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                              

від 24 грудня 2020 року   

 

 

Про затвердження Програми  

зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

  

 Відповідно до статті 26, підпункту 1 пункту б частини 1 статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про зайнятість 

населення»,  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття», з метою сприяння продуктивній зайнятості 

населення Конотопської міської територіальної громади, 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1.Затвердити Програму зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки (додається) в межах фінансових 

можливостей бюджету Конотопської міської територіальної громади. 

 2.Фінансовому управлінню Конотопської міської ради (начальник Кошевецька 

В.П.) забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою зайнятості 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, в межах 

видатків, визначених бюджетом Конотопської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки.  

 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

промисловості, транспорту та зв’язку, підприємництва, торгівлі та надання послуг 

(голова Рошкован А.Г.). 

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО  

 

 

 



 

Додаток  

до рішення міської ради 

8 скликання (2 сесія) 

від 24 грудня 2020 року 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

зайнятості населення  

Конотопської міської територіальної громади 

 

на 2021-2023 роки 
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ПАСПОРТ 
Програми зайнятості населення Конотопської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 
Відділ міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документу про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 23.10.2020 

№243-ОД «Про організацію розроблення проекту 

програми зайнятості на 2021-2023 роки» 

3. Розробник програми Відділ міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності  

4. Співрозробники  

програми 
Конотопський міськрайцентр зайнятості 
Управління економіки Конотопської міської ради 

5. Відповідальний 

виконавець програми  
Відділ міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності  

6. Учасники програми Відділ міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності,  Конотопський 

міськрайцентр зайнятості,  управління 

соціального захисту населення Конотопської 

міської ради, управління економіки  Конотопської  

міської  ради, управління  житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 
7. Термін реалізації 

програми: 

 

 

2021-2023 роки 

7.1. Етапи виконання 

програми (для 

довгострокових 

програм) 

2021, 2022, 2023 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні програми 

Бюджет Конотопської міської територіальної 

громади, бюджет Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок 

безробіття  
 



 

3 

9. Загальний обсяг 

фінансування 

ресурсів, необхідних 

для реалізації 

програми, всього, в 

тому числі (тис.грн.): 

932,355  

(2021 рік – 293,167,  

2022 рік – 311,343,  

2023 рік – 327,845) 

 

 

9.1. коштів бюджету 

Конотопської міської  

територіальної 

громади 60%(тис.грн.) 

559,413  

(2021 рік – 175,900,  

2022 рік – 186,806,  

2023 рік – 196,707) 

9.2. коштів інших джерел:  

кошти  Фонду 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок безробіття  

40% (тис.грн.) 

372,942  

(2021 рік – 117,267,  

2022 рік – 124,537,  

2023 рік – 131,138) 
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Загальні положення 

 

 Програма зайнятості населення Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 — 2023 роки (далі — Програма) визначає основні напрямки реалізації 

державної політики зайнятості, заходи і шляхи розв'язання проблем у сфері 

зайнятості населення громади та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін 

соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності 

населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості 

та соціальному захисту. 

 Програму розроблено відповідно до підпункту 1 пункту «б» частини 1 статті 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 18 Закону 

України «Про зайнятість населення», листа Міністерства соціальної політики 

України від 25.10.2017 №20864/0/2-17/24 щодо розроблення територіальних та 

місцевих програм зайнятості населення. 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма —   

невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-

кваліфікаційному розрізі та недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають 

роботу; наявність молодіжного безробіття; низький рівень доходів населення та 

мотивації до праці; недосконалість соціально-трудових відносин та «тіньова» 

зайнятість; міждержавна міграція робочої сили. 

 Мета Програми – забезпечення зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади та раціональне використання трудового потенціалу, 

залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, в тому числі громадян з 

обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності. 

Вирішення проблем планується шляхом підвищення трудової активності 

населення, якості та конкурентоспроможності робочої сили, збереження і 

ефективного використання наявних та створення нових робочих місць, 

самозайнятості населення та забезпечення соціального захисту безробітних.  

Основні завдання Програми: 

-  розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання створення 

робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці; 

- легалізація зайнятості населення за напрямками усунення незареєстрованої 

підприємницької діяльності та детінізації трудових відносин;  

-    орієнтація ринку освітніх послуг на потреби роботодавців та підвищення 

якості робочої сили; 

- сприяння в працевлаштуванні незайнятого населення, забезпечення 

соціального захисту безробітних, забезпечення організації громадських робіт;  

- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не 

здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. 

Завдання Програми реалізовуватимуться за рахунок організаційних та 

економічних механізмів, що створюють умови для забезпечення зайнятості 

населення.  

В основу прогнозу зайнятості населення Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки покладені основні тенденції економічного розвитку 

території, перспективи щодо розвитку підприємницької та інвестиційної діяльності, 

удосконалення системи професійного навчання та перепідготовки кадрів тощо.  
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1. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення 

у 2020 році 

 

Упродовж 2020 року з метою реалізації Програми зайнятості населення 

проводилась відповідна робота за її основними напрямками: 

- адаптація продукції промислових підприємств Конотопської міської 

територіальної громади до вимог європейських стандартів і норм, розширення 

закордонних ринків збуту; 

- залучення інвестицій, спрямованих в економіку та соціальну сферу громади; 

реалізація інвестиційних проектів; 

- підтримка малого та середнього підприємництва; 

- легалізація зайнятості населення; 

- сприяння працевлаштуванню безробітних громадян, тощо. 

Індекс виробництва промислової продукції по підприємствам Конотопської 

міської територіальної громади за підсумками 2020 року очікується в розмірі 84,8% 

(відповідний показник по Україні – 91,0%).  

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції мають підприємства: ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» – 38,5%, ДП 

«АВІАКОН» – 37,3%, ПАТ «Конотопм’ясо» – 15,3%, ПрАТ «Конотопський 

хлібокомбінат» - 3,6%. 

За оперативними даними за підсумками 2020 року обсяг реалізованої 

промислової продукції очікується в розмірі 1088,7 млн.грн., що становить 91,4% до 

минулорічного показника.  

Зниження показників виробництва та реалізації промислової продукції                 

порівняно з попереднім роком відбулось за рахунок зменшення обсягів виробництва 

та реалізації на підприємствах, які мають значну питому вагу по громаді в цілому, 

зокрема: по ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» обсяги виробництва знизились на 

16,9%, по ДП «АВІАКОН» - на 22,3%, ПАТ «Конотопський арматурний завод» з 

серпня 2020 року перебуває в режимі простою. 

З початку 2020 року, виконавчий комітет міської ради, здійснюючи пошук 

інвестиційного фінансування для реалізації інфраструктурних та соціально-

гуманітарних проектів, співпрацював з донорами, що знаходяться як на території 

держави, так і за її межами. Було підготовлено 12 проектів-заявок та подано на 

розгляд  до  Державного фонду регіонального розвитку, Програми Європейського 

Союзу ПРООН, Українського культурного фонду, Посольства Німеччини в Україні, 

Центру розвитку інновацій, ГО «Інтелект Сумщини», МГО «Центр Сприяння 

Житловим та Муніципальним Реформам», GIZ, програми «Європейський дім», ГО 

«Інститут культурної політики». 

За принципом «єдиного інвестиційного вікна» здійснювалася реалізація та 

адміністративний супровід інфраструктурного проекту: «Підвищення 

енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп», грантова програма 

Європейського Союзу (загальна вартість - 500 тис.євро). Триває реконструкція 

будівлі міської гімназії.  

Отримано підтримку Державного фонду регіонального розвитку (8,4 млн.грн.) 

для завершення реалізації 3-х інфраструктурних проектів «Реконструкція будівлі 

Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області по вул. 
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Бр.Радченків,21 (підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів 

м.Конотоп) (коригування)»; «Капітальний ремонт дороги по вул.Клубній  від 

вул.Кооперативної до будинку №44 по вул.Клубній в м.Конотоп Сумської області 

(коригування)»; «Реконструкція дороги по вул.Лазаревського від пр.Червоної 

калини до вул.Пушкіна в м.Конотоп Сумської області».  

Конотопська міська територіальна громада включена до спільного проекту 

Міністерства культури, молоді та спорту України, Goethe-Institut в Україні та ГО 

«Інститут культурної політики» «Академія культурного лідера», освітнього проекту 

Українського культурного фонду «Культурний трамплін: школа соціального 

проектування для культурних менеджерів ОТГ». 

Приймається участь у Програмі Європейського Союзу ПРООН «Об’єднання 

співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» 

(HOUSES), що передбачає стимулювання та підтримку створення ОСББ; проекті 

Угода Мерів – Схід ІІ (CoM East). 

Триває реалізація проектів-переможців ініціативи «Громадський бюджет 

м.Конотопа». На сьогодні 1 проект повністю впроваджений – «Інтерактивна панель 

для Конотопського міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського». 3 проекти 

– на фінальній стадії впровадження «Улаштування дитячого стоматологічного 

кабінету у стоматологічній поліклініці»; «Встановлення системи відео нагляду за 

територією свердловини с.КВРЗ (кінцева зупинка трамваю №3)»; «Створення музею 

історії фізичної культури і спорту в місті Конотоп Сумської області». 2 проекти на 

стадії оголошення процедури закупівель – «Улаштування зони відпочинку та 

дитячого майданчику», «Встановлення дитячого майданчика по 5 провулку 

вул.Дарвіна». 

Попри складне соціально-економічне становище в Україні в цілому та зокрема 

і в Конотопській міській територіальній громаді, спостерігається позитивна 

динаміка реєстрації суб'єктів господарювання та зростання обсягів сплаченого 

єдиного податку до місцевого бюджету суб’єктами малого та середнього 

підприємництва. 

На 01.01.2020 кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності 

по м.Конотопу становила 3142 фізичних осіб-підприємців та 287 юридичних осіб. 

Упродовж 2020 року зареєстровано 297 нових суб’єктів  господарювання, у 

тому числі 16 юридичних осіб та 281 фізична особа-підприємець. Відповідно обсяг 

сплаченого єдиного податку до бюджету територіальної громади суб’єктами малого 

та середнього підприємництва за 2019 рік становив 29,8 млн.грн., за 2020 рік — 30,7 

млн.грн. 

В результаті проведеної роботи щодо легалізації тіньової зайнятості та 

сприяння створенню нових робочих місць відповідно до моніторингу за 

оперативними даними упродовж 2020 року в громаді створено 563 нових робочих 

місця, в тому числі: у юридичних осіб — 118,   у фізичних осіб-підприємців – 445. 

З початку 2020 року проведено 10 засідань міської комісії з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації зайнятості населення. 

Усього за звітний період 2020 року опрацьовані матеріали по 111 суб’єктах 

господарської діяльності з питань  нарахування та виплати працівникам заробітної 

плати та страхових внесків згідно чинного законодавства, а також щодо легалізації 

тіньової зайнятості.  За результатами моніторингу, у ході проведеної роботи 50 
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суб’єктів господарської діяльності збільшили заробітну плату 231 найманому 

працівнику в порівнянні з показниками заробітної плати до заслуховування на 

засіданнях міської комісії, легалізовано 184 робочих місць.  

Крім того, протягом 2020 року інспекторами праці відділу міської ради по 

роботі із суб'єктами підприємницької діяльності проведено: 

- 4 заходи державного нагляду (контролю): 1 інспекційне відвідування на 

виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.05.2020 №20930/1/1-20 з 

питань додержання законодавства про працю при нарахуванні та виплаті заробітної 

плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з 

ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом 

SARS-CoV-2), 3 інспекційних відвідування суб’єктів господарювання з питання 

належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками; порушень не 

виявлено; 

- 318 відвідувань роботодавців з метою роз'яснювальної роботи.  

Питання переваг легальної зайнятості та вимог чинного законодавства про 

працю було висвітлено в 64 матеріалах у засобах масової інформації, проведено 2 

семінари з роботодавцями щодо дотримання законодавства про працю, в цілому 

заходами було охоплено близько 200 осіб. З метою популяризації легальної 

зайнятості населення в центрі міста розміщено 3 білборди. 

  Надання незайнятому населенню допомоги у працевлаштуванні на вільні та 

новостворені робочі місця, організацію професійного навчання  безробітних 

громадян, організацію  громадських та інших робіт тимчасового характеру за 

рахунок усіх джерел фінансування, забезпечення проведення профінформаційних та 

профорієнтаційних заходів на ринку праці здійснює Конотопський міськрайцентр 

зайнятості. 

Упродовж звітного періоду 2020 року на обліку в Конотопському 

міськрайцентрі зайнятості перебували 3190 зареєстрованих безробітних мешканців, 

що на 27,2 % більше аналогічного періоду минулого року. Чисельність безробітних 

у порівнянні з початком року збільшилась на 6 осіб  і станом на 01.11.2020 року 

складає 1109 осіб. Заходами активної політики зайнятості охоплено 1403 особи, що 

становить 39,3 % від чисельності незайнятого населення, яке скористалося 

послугами центру зайнятості. 

Центром зайнятості спільно з роботодавцями проводиться робота по 

працевлаштуванню громадян. Протягом звітного періоду 2020 року 

працевлаштовані 1165 безробітних.  

З початку 2020 року в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

взяли участь 77 осіб. Основними видами громадських та інших робіт тимчасового 

характеру є упорядкування місць поховання, меморіалів, екологічний захист 

навколишнього середовища, благоустрій територій, інформування населення 

стосовно порядку отримання житлових субсидій, робота з документацією,  

підсобні роботи на виробництві.  Громадські роботи проводились за рахунок 

співфінансування коштами бюджету Конотопської міської територіальної громади 

та Фонду ЗДССВБ. 

Упродовж 2020 року професійним навчанням була охоплена 161 особа.  
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2. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону  

та розвитку регіонального ринку праці 

 

  Конотопська міська територіальна громада утворена шляхом приєднання 

Підлипненської сільської ради до Конотопської міської ради з адміністративним 

центром у місті Конотопі. 

  Площа об’єднаної територіальної громади складає 102,95 км кв., населення 

громади – 90 тисяч осіб, зокрема міське населення 86 тисяч осіб, сільське 

населення– 4 тисячі осіб. 

  В Конотопській міській територіальній громаді сконцентровано значний 

економічний потенціал – багатогалузева промисловість, розвинута інфраструктура 

житлово-комунального господарства та громадського транспорту, різноманітна 

мережа закладів малого та середнього підприємництва. 

  Крім зручного територіально-географічного розташування серед переваг 

територіальної громади – наявність кваліфікованої робочої сили, висока активність 

громадськості, значна зацікавленість місцевої влади в залученні інвестиційних 

ресурсів, забезпеченні сталого розвитку громади та створенні сприятливих умов для 

комфортного проживання. 

З метою відновлення економічного зростання, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках 

визначено основні завдання промислової галузі на 2021 рік: 

- збільшення обсягів виробництва експортної продукції за рахунок придбання 

сучасного обладнання; 

- капітальний ремонт та реконструкція виробничих будівель та споруд; 

- пошук нових замовлень та збільшення державних замовлень від потужних 

профільних підприємств; 

- продовження співпраці з існуючими замовниками. 

Індекс виробництва промислової продукції по підприємствам Конотопської 

міської територіальної громади за підсумками 2021 року прогнозується в розмірі 

105,0%, обсяг реалізації – 1245,9 млн.грн. Обсяг капітальних інвестицій на 2021 рік 

промисловими підприємствами запланований у розмірі 47,2 млн.грн., що становить 

184,2% до показника 2020 року.  

ТОВ «Мотордеталь– Конотоп» на 2021-2023 роки плануються капітальні 

інвестиції за такими напрямками: 

- організація виробництва та поставок напівфабрикатів гільз циліндрів  компанії 

Scania; 

- розвиток обсягів виробництва експортної продукції за рахунок придбання 

сучасного обладнання. 

ДП «АВІАКОН» заплановано капіталовкладення на 2021-2023 роки: 

- придбання виробничого обладнання, верстатів, технологічних установок, 

оргтехніки, автомобільної техніки та ін.; 

- придбання нормативної документації для технологічних процесів, програмного 

забезпечення; 

- капітальний ремонт та реконструкція будівель та споруд.  

Дієвим засобом розв’язання нагальних проблемних питань соціально-

економічного розвитку громади на сучасному етапі залишається стимулювання 
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економічної активності суб’єктів господарювання та формування сприятливого 

підприємницького клімату, що сприятиме збереженню позитивних тенденцій 

розвитку малого підприємництва. 

Для забезпечення у 2021-2023 роках створення сприятливих умов для 

розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва Конотопської міської 

територіальної громади визначені наступні завдання:  

 формування умов для зростання кількості суб’єктів малого підприємництва, 

чисельності самозайнятих,  підвищення конкурентоздатності даного сектору 

економіки; 

 удосконалення регуляторного середовища у громаді; 

 подальше формування інфраструктури підтримки малого підприємництва, 

що розширить доступ суб’єктів підприємництва до необхідних послуг та ресурсів;  

 підтримка  та реалізація інноваційних проектів; 

 розвиток міжнародного співробітництва;  

 використання незадіяних виробничих площ з залученням вітчизняних та 

іноземних інвесторів; 

 сприяння суб’єктам малого підприємництва - товаровиробникам у 

просуванні власної продукції шляхом проведення ярмарково-виставкових заходів; 

 надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки 

суб’єктам малого підприємництва; 

 збільшення частки податкових надходжень до бюджету Конотопської 

міської територіальної громади від діяльності суб’єктів підприємництва. 

Реалізація зазначених завдань дозволить на протязі 2020-2022 років збільшити 

кількість малих підприємств та чисельність зайнятих на них працівників, питому 

вагу малих і середніх підприємств в обсягах реалізованої продукції та розвиток 

інфраструктури територіальної громади. 

Основні завдання Програми узагальнені в Таблиці 1. Завдання та заходи щодо 

поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2021-2023 роки.    

 Пріоритетним на  ринку праці Конотопської міської територіальної громади в 

2021-2023 роках буде проведення активної політики зайнятості, що 

орієнтуватиметься, насамперед, на економічні заходи, зокрема навчання та 

підвищення кваліфікації, створення нових робочих місць, проведення 

роз'яснювальної роботи з роботодавцями щодо якості заявлених вакансій.  

Вирішення проблем зайнятості на ринку праці здійснюватиметься шляхом 

виконання заходів щодо підтримки зайнятості інвалідів, внутрішньо переміщених 

осіб, учасників АТО та інших громадян, які потребують соціального захисту і не 

здатні на рівні конкурувати на ринку праці; стимулювання самозайнятості та 

підприємництва; проведення профорієнтаційної роботи серед населення, у тому 

числі незайнятих осіб та молоді, яка навчається.  

Основними завданнями буде проведення роботи зі збільшення обсягів 

охоплення безробітних заходами активної політики сприяння зайнятості, здійснення 

профілактичних заходів вивільнення на підприємствах, збільшення обсягів надання 

безробітним соціальних послуг, у тому числі надання компенсаційних виплат 

роботодавцям на створення нових робочих місць. 
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  Прогнозні показники щодо надання соціальних послуг Державною службою 

зайнятості  України визначені в Таблиці 2. Прогнозні показники сприяння 

зайнятості інвалідів узагальнені в Таблиці 3.  

  Реалізація цих завдань дозволить забезпечити охоплення заходами активної 

політики зайнятості В 2021 році заходами активної політики зайнятості планується 

охопити 1600 осіб, або 41,6% незайнятого населення, яке скористається послугами 

центру зайнятості; працевлаштувати за сприяння  служби зайнятості не менше 1300 

незайнятих громадян; охопити професійним навчанням, перенавчанням та 

підвищенням кваліфікації 165 безробітних громадян; залучити до виконання 

громадських та інших робіт тимчасового характеру 135 безробітних, використати 

коштів Фонду ДССВБ в сумі 600,00 тис. грн. 

  В 2022 році заходами активної політики зайнятості планується охопити 1615 

осіб, або 42,0% незайнятого населення, яке скористається послугами центру 

зайнятості; працевлаштувати за сприяння  служби зайнятості не менше 1310 

незайнятих громадян; охопити професійним навчанням, перенавчанням та 

підвищенням кваліфікації 165 безробітних громадян; залучити до виконання 

громадських та інших робіт тимчасового характеру 140 безробітних.  

 В 2023 році заходами активної політики зайнятості планується охопити 1635 

осіб, або 42,5% незайнятого населення, яке скористається послугами центру 

зайнятості; працевлаштувати за сприяння  служби зайнятості не менше 1320 

незайнятих громадян; охопити професійним навчанням, перенавчанням та 

підвищенням кваліфікації 170 безробітних громадян; залучити до виконання 

громадських та інших робіт тимчасового характеру 145 безробітних. 

 Реалізація завдань Програми передбачається шляхом: 

- реконструкції та введення нових виробничих потужностей, збільшення 

обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, створення нових робочих місць; 

- сприяння створенню комфортного та безпечного життєвого середовища  

населення громади на основі розвитку економіки, як базису для підвищення 

зайнятості та збільшення доходів; 

- активізації інвестиційних процесів, збільшення обсягів інвестицій, 

спрямованих в економіку територіальної громади; реалізації інвестиційних проектів;  

- створення умов для розвитку ринкового середовища, стимулювання вступу 

на товарні ринки нових виробників; 

- забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва, продовження 

дерегуляції підприємницької діяльності; 

- забезпечення доступності та якості надання адміністративних, соціальних та 

інших послуг; 

- продовження модернізації інфраструктури Конотопської міської 

територіальної громади, зокрема житлово-комунальної та транспортної, 

впровадження енергоефективності; 

- сприяння розвитку в межах громади інформаційного середовища, 

підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної 

політики, забезпечення рівних прав та можливостей доступу до інформації.  
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3. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного 

законодавства за рахунок коштів бюджету Конотопської міської територіальної 

громади (60%) та коштів бюджету Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття (40%).  

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми,  

тис.грн. 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Усього витрат 

на виконання 

Програми 

Обсяг ресурсів, усього 293,167 311,343 327,845 932,355 

в тому числі:     

бюджет Конотопської 

міської територіальної 

громади 

175,900 186,806 196,707 559,413 

бюджет ФЗДССВБ  117,267 124,537 131,138 372,942 

 

 

4. Очікувані результати виконання Програми 

 

 Упродовж  2021 — 2023  років планується створити 2100 нових робочих місць  

(2021 рік – 700, 2022 рік – 700, 2023 рік – 700), з них: 

          - у юридичних осіб  – 300 (2021 рік – 100, 2022 рік – 100, 2023 рік – 100); 

- у фізичних осіб – підприємців – 1800 (2021 рік – 600, 2022 рік – 600, 2023 рік 

– 600). 

Протягом 2021 — 2023 років планується проведення громадських робіт та 

інших робіт тимчасового характеру, а саме благоустрій території населених пунктів, 

інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, роботу з 

документацією, підсобні  роботи на виробництві за рахунок співфінансування 

коштами бюджету Конотопської міської територіальної громади та Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 

  

 

5.  Строки та етапи виконання Програми 

 

Етапи виконання Програми: постійно упродовж 2021 – 2023 років, у ході яких 

передбачається вжити заходів щодо забезпечення зайнятості населення 

Конотопської міської територіальної громади шляхом раціонального використання 

трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, в 

тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно 

активної діяльності, а також вирішення проблем, спрямованих на підвищення 

трудової активності населення, якості та конкурентоспроможності  робочої сили, 

збереження і ефективне використання наявних та створення нових робочих  місць, 

самозайнятості населення та забезпечення соціального захисту безробітних.  
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6.  Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше 

вдосконалення діяльності міської влади, спрямованої на виконання визначених 

завдань, поліпшення якості прийняття управлінських рішень, застосування 

ефективних діючих та розроблення нових інструментів управління для подальшого 

сприяння зайнятості населення Конотопської міської територіальної громади.  

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється відділом  

міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності.  

 Про стан виконання завдань та заходів Програми виконавці інформують відділ  

міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності раз на рік до 10 

січня.  

Відділ  міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності 

узагальнює інформацію про стан виконання заходів Програми та надає раз на рік до 

20 січня постійній комісії міської ради з питань економіки, планування бюджету, 

фінансів, соціально-економічного розвитку міста. 

 

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                        Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 
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Таблиця 1 

 

Завдання та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення  

на 2021 — 2023 роки  

 

  

№ 

Найменування 

заходу 

Виконавці Термін 

виконання 

Джерело 

фінансу 

вання 

Очікуваний 

результат 

 1 2 3 4 5 

 Завдання 1. Забезпечення продуктивної зайнятості населення та створення нових 

робочих місць. Стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості 

1 Сприяння збереженню 

існуючих та створенню 

нових робочих місць з 

належними умовами та 

гідною оплатою праці 

відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення, 

управління економіки 

Конотопської міської 

ради, управління 

житлово-комунального 

господарства 

Конотопської міської 

ради,  

управління соціального 

захисту населення 

Конотопської міської 

ради  

2021-2023 

роки 

- 

 

Сприяння 

створенню 2100 

нових робочих 

місць на підпри-

ємствах та у 

фізичних осіб-

підприємців,    з 

них: 

- юридичні 

особи  – 300; 

- ФОП з 

найманими 

працівниками   – 

1800 (2021 рік – 

700, 2022 рік – 

700, 2023 рік – 

700) 

2 Проведення постійної 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи  

щодо дотримання 

законодавства про 

працю в частині 

належного оформлення 

трудових відносин та 

виплати заробітної 

плати шляхом 

проведення семінарів, 

інформування в ЗМІ  

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення, 

Конотопський відділ 

обслуговування 

громадян Головного 

управління ПФУ в 

Сумській області, 

Головне управління 

державної податкової 

служби в Сумській 

області 

2021-2023 

роки 

- Легалізація  

зайнятості 

населення   та 

забезпечення 

соціальних 

гарантій 

найманих 

працівників 

згідно  чинного 

законодавства, 

збільшення 

надходжень до 

місцевого 

бюджету в 

частині ПДФО 
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3 Здійснення 

інспекторами праці 

відвідувань 

роботодавців з метою 

роз’яснювальної роботи 

щодо дотримання 

вимог законодавства 

про працю 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

2021-2023 

роки 

- Зменшення 

чисельності 

безробітних, 

легалізація 

трудової 

зайнятості 

населення   

4 Здійснення 

інспекторами праці 

заходів контролю за 

додержанням 

законодавства про 

працю та зайнятість 

населення  

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

2021-2023 

роки 

- Забезпечення 

дотримання 

вимог 

законодавства 

про працю, 

збільшення 

надходжень до 

бюджету 

5 Сприяння зростанню 

середньомісячної 

заробітної плати 

працівників з метою 

збереження існуючих 

робочих місць та 

зменшення плинності 

кадрів 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

2021-2023 

роки 

- Зростання 

доходів 

населення 

територіальної 

громади 

6 З метою формування 

професійної орієнтації 

молоді та  підтримки 

розвитку малого 

підприємництва, 

залучати до навчання 

основам 

підприємницької 

діяльності незайняте 

населення 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

 Постійно - Зменшення 

рівня безробіття, 

легалізація 

зайнятості 

населення 

7 Суб’єктам малого 

підприємництва, які 

працевлаштовують 

безробітних на нові 

робочі місця в 

пріоритетних видах 

економічної діяльності, 

компенсувати фактичні 

витрати по сплаті 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

 

2021-2023 

роки 

- Посилення 

мотивації 

роботодавців до 

легальної 

продуктивної 

зайнятості 

найманих 

працівників 
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8 Сприяння створенню 

нових робочих місць 

шляхом започаткування 

безробітними власної 

справи 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення, 

відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

 

2021-2023 

роки 
- Зменшення 

кількості 

безробітних, 

створення нових 

робочих місць 

9 Для додаткового 

стимулювання 

мотивації до праці, 

матеріальної підтримки 

безробітних, 

забезпечення 

організації та 

проведення 

громадських та інших 

робіт тимчасового 

характеру 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення,  

управління соціального 

захисту населення 

Конотопської міської 

ради 

2021-2023 

роки 
Фонд 

ЗДССВБ 

372,942  

(2021 рік – 

117,267,  

2022 рік – 

124,537,  

2023 рік – 

131,138), 

кошти  

бюджету 

Конотопсь

кої міської 

територіал

ьної 

громади -  

559,413 

тис.грн. 

(2021 рік – 

175,9,  

2022 рік – 

186,806,  

2023 рік – 

196,707) 

Зменшення 

кількості 

безробітних, 

створення нових 

робочих місць 

Завдання 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно 

активного населення 

10 Забезпечення 

підвищення 

конкурентоспроможнос

ті безробітних громадян 

шляхом підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення їх 

кваліфікації, організації 

стажування 

безпосередньо на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

2021-2023 

роки 
- 
 

 

Підвищення  
професійного 

рівня 

працівників на 

підприємствах, 

установах та 

організаціях 

міста  
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11 Організація роботи 

щодо професійної 

орієнтації молоді з 

метою формування 

професійних намірів і 

побудови професійної 

кар’єри  

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

Постійно - Зменшення 

кількості 

безробітних 

серед молоді 

12 Забезпечення 

організації та надання 

для учасників бойових 

дій, звільнених з 

військової служби, 

послуг з професійної 

орієнтації та 

психологічної 

підтримки 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

2021-2023 

роки 
- Сприяння 

адаптації та  

працевлаштува

нню   учасників 

бойових дій та 

звільнених з 

військової 

служби 

Завдання 3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення 

регулювання трудової міграції 

13 Проведення семінарів 

для роботодавців з 

питань законодавства 

про працю та 

зайнятість, в т.ч. щодо 

надання послуг з 

посередництва у 

працевлаштуванні та 

порядку застосування 

праці іноземців в 

Україні  

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення, 

відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

постійно - Запобігання 

нелегальній 

зайнятості 

іноземців 

Завдання 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не 

здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці 

14 Сприяння у 

працевлаштуванні на 

перше робоче місце за 

отриманою професією 

молоді та осіб з 

інвалідністю шляхом 

компенсування 

роботодавцям 

фактичних витрат по 

сплаті єдиного внеску 

на загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування за 

працевлаштованих 

громадян  

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

2021-2023 

роки 
Державний 

бюджет 

України, 

Фонд 

соціального 

захисту 

інвалідів, 

Фонд 

ЗДССВБ 

Забезпечення 

громадян, які 

потребують 

соціального 

захисту і не 

здатні на рівних 

умовах 

конкурувати на 

ринку праці, 

робочими 

місцями 
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15 З метою,  компенсувати 

роботодавцям фактичні 

витрати  по сплаті 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування за 

працевлаштованих 

громадян, які 

недостатньо 

конкурентоспроможні 

на ринку праці 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

2021-2023 

роки 

- Підвищення 

зацікавленості 

роботодавців у 

створенні нових 

робочих місць 

16 Надання допомоги у 

працевлаштуванні, 

навчанні та іншої 

соціальної допомоги 

молоді, підліткам, 

неповнолітнім, дітям-

сиротам та особам з 

інвалідністю 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

2021-2023 

роки 
- Сприяння 

працевлашту   

ванню 

незахищених 

категорій 

громадян 

17  Забезпечення 

профорієнтаційної та 

психологічної 

підтримки молоді з 

метою сприяння 

правильному вибору 

професії та соціальної 

адаптації, в тому числі 

неповнолітніх, які не 

працюють і не 

навчаються, дітей сиріт, 

дітей з багатодітних 

сімей, випускників 

загальноосвітніх шкіл 

та молоді, яка 

повертається з місць 

позбавлення волі 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

2021-2023 

роки 

- Сприяння 

підвищенню 

рівня охоплення 

професійним 

навчанням 

молоді та осіб з 

інвалідністю. 

Сприяння 

працевлашту   

ванню 

незахищених 

категорій 

громадян 

18 Забезпечення 

працевлаштування осіб, 

звільнених з військової 

служби після участі в 

бойових діях, 

внутрішньо 

переміщених осіб на 

вакантні та 

новостворені робочі 

місця 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

2021-2023 

роки 
- 
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19 Сприяння зайнятості 

внутрішньо 

переміщених осіб 

шляхом компенсації 

витрат роботодавцям на 

оплату праці за 

працевлаштування 

безробітних осіб з їх 

числа 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

2021-2023 

роки 
- 

20 Забезпечення 

індивідуального 

супроводу та соціальної 

реабілітації окремих 

категорій безробітних, 

зокрема осіб з 

інвалідністю. 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості населення 

2021-2023 

роки 

- Сприяння 

працевлашту   

ванню 

незахищених 

категорій 

громадян 

 

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                        Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 
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Таблиця 2 

 

Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України 

 

              (тис. осіб) 

Найменування 

показника 

2020 

рік 

очікуване 

2021 

рік 

прогноз 

2022 

рік 

прогноз 

2023 

рік 

прогноз 

1. Чисельність осіб, які мають 

статус безробітного та отримують 

послуги протягом періоду 

3700 3000 2995 2990 

2. Чисельність працевлаштованих 

осіб з числа тих, що перебувають 

на обліку 

330 385 395 400 

3. Чисельність працевлаштованих 

осіб з числа зареєстрованих 

безробітних 

910 915 915 920 

4. Чисельність зареєстрованих 

безробітних, які проходитимуть 

професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення 

кваліфікації 

162 165 165 170 

5. Чисельність зареєстрованих 

безробітних, залучених до участі у 

громадських та інших роботах 

тимчасового характеру 77 135 140 145 

6. Чисельність осіб, які 

отримують одноразово виплачену 

допомогу по безробіттю для 

організації підприємницької 

діяльності 0 1 1 1 

 

 

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                        Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 
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Таблиця 3 

Показники сприяння зайнятості інвалідів 

(осіб) 

Найменування 

показника 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

1. Чисельність інвалідів, що перебувають на 

обліку в Державній службі зайнятості України 

125 125 125 125 

1.1. з них зареєстровані безробітні 113 113 113 113 

2. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за 

сприяння Державної служби зайнятості України 

29 29 29 29 

2.1. з них зареєстровані безробітні 26 26 26 26 

2.1.1 у тому числі отримувачі одноразово 

виплаченої допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності 

0 0 0 0 

3. Чисельність інвалідів, залучених до участі у 

громадських та інших роботах тимчасового 

характеру 

1 1 1 1 

3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних 1 1 1 1 

4. Чисельність інвалідів, які проходили 

професійне навчання – усього  

5 5 5 5 

зокрема за рахунок:     

4.1. коштів Фонду соціального захисту 

інвалідів 

0 0 0 0 

4.2. коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на 

випадок безробіття 

5 5 5 5 

5. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на 

підприємства, установи, організації шляхом 

надання дотацій за рахунок коштів Фонду 

соціального захисту інвалідів на створення 

спеціальних робочих місць для 

працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у 

Державній службі зайнятості України як 

безробітні 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                        Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО  


