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Надання послуг державною службою зайнятості: 
у січні-березні 2020 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року) 

+639 
  осіб 

З них, мали статус безробітного 

 
Працевлаштовано 
      у т. ч. оперативно  до надання статусу безробітного  -  68% 

 
Середня тривалість пошуку роботи 
безробітними 

109 днів 

6,5 тис. 

14,2 тис. 

-5 
днів 

кількість вакансій 

кількість роботодавців, які співпрацювали 
з центрами зайнятості 2,9 тис. 

9,4 тис. -3 105 

-96 

Тернопільська область 

+315 
осіб 

 3,6 місяці 

Всього отримували послуги 23,7 тис. +1 057 
осіб 
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Кількість безробітних, які скористалися послугами 
державної служби зайнятості  у  січні-березні 2020 року 

14,2 
 тис осіб 

 УСЬОГО 

361 
учасник  

АТО 

4,6 
тис. осіб 

з числа 

молоді 

3,9 тис. 

соціально 

вразливих 

осіб 

672 
особи  з 

інвалідністю 

36 
внутрішньо  

переміщених  

осіб 

6,9 
тис.  

жінок 

8,3 
сільських 

мешканців 

тис.  

Тернопільська область 
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Працевлаштування громадян, (структура, %) 
                          у  січні-березні 2020 року 

інше 

постачання електроенергії, газу, 

пари 

адміністративне обслуговування 

розміщування та харчування 

державне управління й оборона  

охорона здоров'я  

будівництво 

транспорт, складське госп-во 

освіта 

торгівля та ремонт  

переробна промисловість 

сільське, лісове та рибне госп-во 

5,0 

1,4 

1,6 

2,1 

2,4 

3,0 

3,4 

4,0 

4,2 

13,5 

13,7 

45,7 

За видами економічної діяльності 

робітники сільського та 

лісового господарства 

технічні службовці 

службовці, керівники 

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з 

інструментом 

працівники сфери торгівлі та 

послуг 

професіонали, фахівці 

робітники з обслуговування 

устаткування та машин 

1,2 

4,0 

7,7 

9,5 

10,7 

12,0 

15,4 

39,5 

За професійними групами 

Тернопільська область 
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Працевлаштування безробітних на нові робочі місця  
з компенсацією витрат роботодавцю у розмірі ЄСВ  

                           у січні-березні 2020 року 

переробна промисловість 

торгівля та ремонт 

інформація та телекомунікації 

транспорт 

будівництво 

охорона здоров'я 

сільське господарство 

тимчасове розміщення й організація харчування 

40 
осіб 

 

УСЬОГО –  68 осіб 
 у тому числі: 

у суб'єктів малого 
підприємництва у 
пріоритетних видах 
економічної діяльності  

40 

осіб 

недостатньо конкуренто-
спроможних осіб 

у тому числі: 
особи, яким до настання права на 
пенсію залишилося 10 і менше 
років 

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

28 

3 

19 

особи 

осіб 

Тернопільська область 
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Організація громадських та інших робіт тимчасового 
характеру   у  січні-березні 2020 року 

830 осіб 
залучені до громадських  

та інших робіт тимчасового 
характеру 

656  
осіб 

інші роботи  
тимчасового характеру 

174 
особи 

громадські роботи 

ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ: 

Тернопільська область 

інформування населення про 
субсидії 

супровід осіб з інвалідністю по 
зору 

благоустрій та озеленення 
територій 

екологічний захист 
навколишнього середовища 

роботи на об’єктах соціальної сфери роботи із соціально вразливими 
верствами населення 
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Профорієнтаційні послуги  у січні-березні 2020 року 

Кількість  
послуг  

Кількість осіб, 

які отримали 

послуги 

37,1 
тис. 

24,8 
тис. 

Категорії громадян: 

Особи, що навчаються, 
бажають змінити 
роботу, інші  

11,8 
тис. 

у тому числі: 

учні шкіл 
3,0 
тис. 

БЕЗРОБІТНІ  13,0 тис. 
у тому числі: 

учасники АТО 

ВПО 

особи з інвалідністю 

молодь 

  321 особа 

  27 осіб 
  615 осіб 
  4,1  тис. 

Тернопільська область 
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Професійне навчання зареєстрованих безробітних                 
                               у  січні-березні 2020 року 

Кількість безробітних, які проходили професійне навчання 866 
осіб 

Кількість професій, за якими здійснювалися професійна 
підготовка та перепідготовка 

7 
професій 

Приклади професій 

Офіціант Токар Кухар 

Тракторист-машиніст с/г виробництва Водій тролейбуса 

Машиніст (кочегар) котельні Електрогазозварник 

Тернопільська область 
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           Ваучери на навчання  у січні-березні 2020 року 

Розширення можливостей для підвищення 
конкурентоспроможності деяких категорій 
громадян: 
особи віком 45+ зі стажем не менше 15 років, ВПО, 
звільнені з військової служби, учасники АТО з числа 
інвалідів та ін. до набуття права на пенсію 

осіб 
135 

4 Кількість професій та спеціальностей 

Приклади професій та спеціальностей 

Медсестринство Кухар 

Електрогазозварник 
Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 

Тернопільська область 


