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ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Програму зайнятості населення Рівненської області на 2018 -  2022 роки

за 2020 рік

№
з/п Найменування заходу Стан виконання заходів

Висновки 
(виконано, у 

стадії
виконання, 

не виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 
контроль)

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць
1. Реалізація активних програм сприяння 

зайнятості громадян шляхом підвищення 
ефективності та якості надання 
соціальних послуг, у тому числі для 
вразливих на ринку праці груп населення; 
посилення адресності надання соціальної 
допомоги і послуг шукачам роботи; 
впровадження нових форм та методів 
роботи з населенням та роботодавцями, а 
саме: профілювання та «кейс- 
менеджмент», он-лайн резюме, он-лайн 
співбесіда з роботодавцем, супровід 
соціально вразливих верств населення 
після працевлаштування, впровадження 
електронного кабінету роботодавця

Починаючи з 18 березня 2020 року, ситуація на ринку праці 
області знаходилася під впливом вимушених обмежувальних 
заходів з метою захисту здоров’я громадян у період поширення 
коронавірусу. Незважаючи на введення карантину, Рівненська 
обласна служба зайнятості продовжувала працювати в штатному 
режимі, з урахуванням положень Постанови КМУ від 11.03.2020 
№211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу СОУІБ-19» (далі -Постанова 211). За період дії 
карантину (з 18 березня по 31 грудня 2020 року) статус 
безробітного отримали 24,2 тис. осіб, що в 1,4 рази більше, ніж за 
аналогічний період минулого року. Зокрема, 1,5 тис. громадян 
подали документи для реєстрації електронною поштою, 0,5 тис. 
осіб зареєструвалися за допомогою онлайн-порталу державних 
послуг «Дія».
Впродовж 2020 року базовими центрами зайнятості та філіями 
Рівненського обласного центру зайнятості було продовжено 
роботу інституту кар’єрного радника, що дозволило застосувати 
індивідуальний підхід до кожного клієнта, розширено 
можливості самообслуговування громадян шляхом доступу до 
«Електронної черги», електронних кабінетів для клієнтів служби 
зайнятості, зокрема «Електронний кабінет шукача роботи». 
Сервісом «Електронний кабінет шукача роботи” за відповідний 
період скористалися 3535 осіб. Сервісом “Електронна черга” за 
січень -  грудень 2020 року скористалося 2033 особи.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

2. Сприяння розвитку підприємницької 
ініціативи та самозайнятості безробітного 
населення, в першу чергу жителів 
сільської місцевості, мешканців малих

3 метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи, 
службою зайнятості області проводилася робота щодо сприяння 
у працевлаштуванні безробітних шляхом надання одноразової 
виплати допомоги по безробіттю для організації

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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контроль)

міст, а також громадян, що мають 
додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню, у тому числі 
інвалідів, учасників антитерористичної 
операції, внутрішньо переміщених осіб, 
для організації підприємницької 
діяльності за рахунок співфінансування

підприємницької діяльності. Так, з початку 2020 року отримали 
одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування 
підприємницької діяльності 16 безробітних громадян, в тому 
числі 3 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню.
На час карантину за рішенням Уряду України фінансування цієї 
статті видатків призупинено (Постанова №211).

3. Проведення семінарів, тренінгів з 
підприємницької діяльності шляхом 
надання безоплатних та групових 
консультацій, навчання за напрямком 
«підприємець-початківець» на базі 
Рівненського центру професійно- 
технічної освіти ДСЗ та он-лайн курсів 
«Prometheus»

Протягом 2020 року базовими центрами зайнятості та філіями 
проведено 29 інформаційних семінарів "Генеруй бізнес-ідею та 
розпочни свій бізнес"", учасниками яких стали 269 осіб. У цих 
заходах брали участь безробітні -  представники різних категорій 
населення, в тому числі молодь. Учасники заходів отримали 
теоретичні знання про джерела фінансування, стратегію 
ціноутворення, організаційно-правові форми підприємництва, 
практичні поради щодо ведення власного бізнесу. Крім цього, 
присутні ознайомились з розвитком туризму в районах, 
відродженням народних промислів, організації професійного 
навчання безробітних за професіями, які необхідні для 
подальшого розвитку сфери побуту на селі та орієнтовані на 
самозайнятість.
На час карантину всі консультації надавалися різними засобами 
дистанційної комунікації. Заплановані групові та масові заходи 
були призупинені, про що роботодавці та безробітні особи були 
поінформовані (з урахуванням положень Постанови №211).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

4. Компенсація фактичних витрат у розмірі 
єдиного соціального внеску на 
загальнообо’язкове державне соціальне 
страхування роботодавцям, які 
працевлаштовують безробітних з числа 
неконкурентоспроможних громадян на

Служба зайнятості сприяє розвитку малого підприємництва, 
створенню нових робочих місць шляхом компенсації 
роботодавцям єдиного соціального внеску, у тому числі 
суб’єктам малого підприємництва за працевлаштування 
безробітних на нові робочі місця. Так, протягом 2020 року було 
працевлаштовано 456 осіб на нові робочі місця за умови

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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ринку праці, та суб’єктам малого 
підприємництва, які працевлаштовують 
безробітних за направленням центрів 
зайнятості строком не менше, ніж на два 
роки на нові робочі місця в пріоритетних 
видах економічної діяльності

компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску, в тому 
числі:

334 особи працевлаштовано до 159 суб’єктів малого 
підприємництва, які здійснювали свою діяльність у пріоритетних 
видах економічної діяльності;

122 особи, які потребували додаткових соціальних 
гарантій були працевлаштовані 105 роботодавцями.

5. Компенсація витрат роботодавцям на 
оплату праці, які працевлаштовують 
зареєстрованих безробітних з числа 
внутрішньо переміщених осіб

У 2020 році за направленням служби зайнятості було 
працевлаштовано 28 безробітних з числа внутрішньо 
переміщених осіб. За вказаний період було укладено 1 договір 
про компенсацію витрат роботодавцям на оплату праці за 
працевлаштування осіб з числа ВПО.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

6. Сприяння закріпленню на робочому місці 
працівників шляхом здійснення 
супроводу та запобігання 
неврегульованому відтоку кадрів за 
кордон

3 метою досягнення максимального терміну закріплення 
працевлаштованих осіб на робочих місцях, а також для 
забезпечення профілактики настання страхових випадків, 
здійснюється індивідуальний супровід окремих категорій 
громадян після працевлаштування за сприяння державної служби 
зайнятості (крім працевлаштованих на роботи, що носять 
тимчасовий або сезонний характер).
Впродовж 2020 року індивідуальним супроводом після 
працевлаштування (за згодою безробітного) було охоплено 
всього 394 осіб, із них 10 із числа внутрішньо переміщених, 90 
демобілізованих учасників антитерористичної операції, 
11 неповнолітніх осіб, 227 осіб з інвалідністю та 56 осіб, які 
започаткували власну справу за рахунок виплати допомоги по 
безробіттю одноразово.
Управлінням Держпраці у Рівненській області здійснюється 
державний контроль за додержанням роботодавцями 
законодавства про працю. 3 початку 2020 року Управлінням 
здійснено 729 інспекційних відвідувань, планових та 
позапланових заходів контролю підприємств, установ, 
організацій та фізичних осіб -  підприємців, які використовують

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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найману працю.

7. Організація громадських та інших робіт 
тимчасового характеру, насамперед 
соціально значимих видів громадських 
робіт, у тому числі соціальний супровід 
у складі служби соціально- 
психологічного відновлення учасників 
антитерористичної операції, надання 
допомоги сім’ям учасників АТО, 
супровід інвалідів з вадами зору тощо

Протягом 2020 року службою зайнятості в Рівненській області до 
громадських та інших робіт тимчасового було залучено 2,7 тис. 
осіб, з них 2,3 тис. безробітних громадян, у тому числі 618 
громадян, які мають додаткові гарантії у сприянню 
працевлаштуванню, 89 осіб з інвалідністю та 8 осіб з числа 
учасників антитерористичної операції (ООС).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

8. При загрозі масового вивільнення 
здійснення заходів, погоджених 3 
профспілковими організаціями, 
спрямованих на зменшення кількості 
працівників, які підлягають вивільненню

У січні -  грудні 2020 року роботодавці поінформували обласну 
службу зайнятості про заплановане масове вивільнення 8,5 тис. 
працівників.
Всього у 2020 році в області службою зайнятості було проведено 
161 семінар з роботодавцями, на яких проводилася 
роз’яснювальна робота серед роботодавців області з реалізації 
законодавства про зайнятість та працю. Участь у семінарах взяли 
1,8 тис. роботодавців.
Також, з метою зменшення чисельності працівників, які 
підлягають вивільненню, запобігання негативних наслідків 
вивільнення у трудовому колективі, зняття соціальної напруги, 
роз’яснення працівникам їхніх прав та гарантій відповідно до 
норм чинного трудового законодавства, допомоги 
вивільнюваним у психологічній адаптації до можливої втрати 
роботи, спонукання до здійснення реальних кроків щодо власної 
зайнятості, надання комплексу соціальних послуг у розв’язанні 
проблеми роботи з трудовим колективом службою зайнятості 
було проведено 22 інформаційних семінарів.
На виконання наказу Міністерства соціальної політики України

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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від 02.07.2014 № 437 «Про затвердження Порядку взаємодії 
Державної інспекції України з питань праці та державної служби 
зайнятості» Рівненський обласний центр зайнятості надає 
Управлінню інформацію про заплановане масове вивільнення 
працівників. Управління Держпраці у Рівненській області 
аналізує отриману інформацію і визначає наявність або 
відсутність в діях роботодавця порушень законодавства про 
працю. Вразі виявлення порушень законодавства про працю 
Управлінням Держпраці у Рівненській області вживаються 
заходи правового реагування.

9. Забезпечення розширення кола 
роботодавців, які співпрацюють зі 
службою зайнятості, для задоволення їх 
кадрової потреби через подання 
інформації про наявність вакансій до 
служби зайнятості, інформування 
населення через електронні та друковані 
засоби масової інформації про наявність 
робочих місць і вакантних посад та 
можливості і умови працевлаштування в 
інших регіонах України та за кордоном

Загалом у 2020 році 7,7 тис. роботодавців поінформували службу 
зайнятості області про наявність 33,9 тис. вакансій. 3 них 25,4 
тис. вакансій було укомплектовано за направленням служби 
зайнятості. Рівень укомплектування вакансій становив 75%. 
Також здійснювалося інформування населення про наявність 
робочих місць і вакантних посад, можливості і умови 
працевлаштування в інших регіонах України та за кордоном 
через електронні та друковані засоби масової інформації, шляхом 
публікації інформації на офіційних сторінках базових центрів 
зайнятості та філій Рівненського обласного центру зайнятості у 
соціальній мережі Фейсбук.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

10. Сприяти збереженню існуючих та 
модернізації застарілих робочих місць за 
рахунок впровадження на підприємствах, 
в установах та організаціях області 
новітніх технологій, інвестиційних 
проектів

На промислових підприємствах області здійснено ряд заходів з 
технічного переоснащення, запровадження сучасних технологій, 
створення нових виробництв і сучасних робочих місць.
Зокрема, на ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» у 2020 
році у рамках реалізації інвестиційних проектів заплановано 
інвестувати кошти у розмірі 30,8 млн.грн. в оновлення основних 
засобів. На даний час реалізовано понад 18,5 млн.грн. (60 відс.). 
За січень-жовтень 2020 року освоєно 14 нових видів продукції.
На ТОВ «ОДЕК» Україна - найбільшому виробнику сортової, 
великоформатної, водостійкої, екологічно безпечної фанери в 
Україні, широкої сфери застосування, упродовж 2020-2021 року

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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за рахунок власних коштів, планується реалізувати інвестиційний 
проект по модернізації та оновленні існуючого обладнання для 
лущення, полагодження та ребросклеювання шпону. Обсяг 
інвестицій складе 6,5 млн. євро.
На ТОВ «Свиспан Лімітед» - лідеру з виробництва 
деревостружкових плит в Україні, продовжуються роботи по 
завершенню інвестиційного проекту «Модернізація існуючого 
виробництва, заміна старої лінії формування та пресування ДСП 
на нову фірми Siempelkamp, заміна морально застарілої частини 
сушильно-сортувального відділення на нову сушильну лінію 
фірми Büttner з фільтром вологої очистки, зменшення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу». Обсяг інвестицій 
25 млн. євро.
На ТОВ «Радивилівмолоко» за рахунок власних коштів, 
упродовж 2020-2021 років заплановано здійснити модернізацію 
цеху з виробництва твердих сирів. Обсяг інвестицій 3 млн.грн. 
Планується створення 5 нових робочих місць. Упродовж 2020- 
2022 років, за рахунок власних коштів, передбачено 
виготовлення документації та початок будівництва очисних 
споруд. Обсяг інвестицій 700 тис.грн.
На ТОВ «Українські лісопильні» у 2020 році введено в 
експлуатацію основних засобів на суму 2,2 млн.грн., а саме 
верстати шліфувальні деревообробні та прес гарячий 
гідравлічний. Продукція підприємства реалізується як 
вітчизняним покупцям, так і на експорт.
На ТОВ «Морган Феніче» продовжується реалізація 
інвестиційного проекту «Реконструкція частини корпусу» 
ПАТ «Рівнесільмаш» під цех виробництва поролону вартістю 
26,4 млн.грн. На даний час розроблена проектна документація. 
Термін реалізації проекту 2019-2021 роки.
На ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» у 2020 році в основні 
засоби інвестовано коштів на суму 20,0 млн.грн. Підприємство
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спеціалізується на виробництві пляшок, які відповідають 
європейським стандартам якості і експортуються за кордон.
На ПрАТ «Рівнеазот» за рахунок власних коштів у 2020 році 
проведено технічне переоснащення блоку очищення 
конвертованого газу від вуглекислоти на агрегаті підготовки 
синтез-газу №3 в цеху Аміак-2, що дозволило зменшити витрати 
теплової енергії на 9,5 ГКал/год або на 76 тис. ГКал/рік. 
Загальний обсяг фінансування -  26,7 млн.грн.

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

1.
Організація професійного навчання 
зареєстрованих безробітних, у тому числі 
з категорії соціально незахищених 
громадян, на замовлення роботодавця або 
для самозайнятості, застосування нових 
форм навчання, зокрема технологій 
дистанційного навчання

Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних 
відповідно до замовлень роботодавців залишається однією із 
дієвих форм сприяння зайнятості населення. На час карантину 
навчальний процес відбувався з використанням дистанційних та 
дуальних технологій.
У січні -  грудні 2020 року професійним навчанням було 

охоплено близько 5,2 тис. зареєстрованих безробітних. 
Професійна підготовка та перепідготовка безробітних 
здійснювалась за 43 професіями, а підвищення кваліфікації за 49 
напрямками, які користуються попитом на ринку праці області. 
Протягом звітного періоду 277 зареєстрованих безробітних 
проходили професійне навчання із використанням дуальної 
форми, коли професійно -  практична частина навчання 
відбувалась безпосередньо у роботодавця -  замовника кадрів. 
Державна служба зайнятості продовжує активно 

використовувати для професійного навчання зареєстрованих 
безробітних дистанційну форму. Протягом 2020 року в 
Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості з використанням online -  технологій навчались 
5,1 тис. безробітних осіб з різних регіонів України.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

2. При впровадженні нових інвестиційних 
проектів, активізувати співпрацю з 
роботодавцями у плані підбору кадрів,

Рівненська обласна служба зайнятості та її підрозділ - 
Рівненський центр професійно -  технічної освіти державної 
служби зайнятості, який наразі має 58 ліцензій на здійснення

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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шляхом професійного навчання або 
підвищення кваліфікації затребуваних 
працівників

освітньої діяльності за робітничими професіями та сучасну 
розгалужену матеріальну базу, активно співпрацює з 
роботодавцями, зокрема при впровадженні нових інвестиційних 
проектів.
На базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Рівненської області функціонує 22 навчально-практичні центри 
галузевого спрямування, що дає можливість здійснювати 
підготовку кваліфікованих робітників шляхом професійного 
навчання або підвищення кваліфікації з професій затребуваних на 
регіональному ринку праці.

3. Організація підтвердження результатів 
неформального професійного навчання за 
робітничими професіями

У січні -  грудні 2020 року Рівненський центр професійно- 
технічної освіти державної служби зайнятості, який є суб’єктом 
підтвердження неформального навчання за професією кухар (3-6 
розрядів), продовжував проводити оцінювання. У звітному 
періоді кваліфікацію кухаря підтвердили 34 громадянина з різних 
регіонів України. Із них 12 осіб -  за направленнями служби 
зайнятості Рівненської області.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

4. Організація видачі ваучерів для 
підтримання конкурентоспроможності 
осіб на ринку праці

Управління освіти і науки облдержадміністрації сприяє 
Рівненському обласному центру зайнятості щодо організації 
видачі ваучерів з метою підтримання конкурентоспроможності 
осіб на ринку праці.
Рівненська обласна служба зайнятості продовжує видавати 
ваучери на оплату професійного навчання для підтримання 
конкурентоспроможності осіб окремих категорій на ринку праці. 
У січні -  грудні 2020 року громадянам було видано 34 ваучери.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

5. Розширення можливостей Рівненського 
центру професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості для 
підвищення конкурентоспроможності 
зареєстрованих безробітних, у тому числі 
з категорії соціально незахищених 
громадян та для оперативного

Рівненський центр професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості має 58 ліцензій на здійснення освітньої 
діяльності за робітничими професіями. Безробітні громадяни 
проходять професійне навчання на базі 7 відділень закладу 
освіти, які працюють в області.
Упродовж січня -  грудня 2020 року на базі Рівненського ЦПТО 
ДСЗ навчались понад 9,2 тис. слухачів, з них 5,5 тис.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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задоволення потреб роботодавців у 
робітничих кадрах

зареєстрованих безробітних з інших регіонів України.
3 метою підвищення конкурентоспроможності безробітних 

громадян для оперативного та гнучкого задоволення потреб 
роботодавців у кадрах постійно проводиться удосконалення 
навчальної бази закладу освіти.

6. Впровадження нових інноваційних форм 
профконсультаційної, профінформаційної 
роботи з різними категоріями населення, 
застосування сучасних інформаційно- 
комунікаційних технологій у професійній 
орієнтації

Із метою інформування різних категорій населення щодо 
здійснення підготовки та підвищення кваліфікації з професій 
затребуваних на регіональному ринку праці заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти використовують соціальні мережі 
Facebook, Instagram, розміщують рекламні ролики на YouTube.
У соціальній мережі Фейсбук на сторінці «Професійна освіта 
Рівненщини» періодично розміщуються постери «Вступ 
2020. Профосвіта», щоденно розміщувалася інформація-реклама 
робітничих професій та посилання на заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти області, у яких цю професію можна 
здобути.
3 метою надання послуг з профорієнтації у дистанційному 
режимі служба зайнятості активно застосовує в роботі 
Платформу державної служби зайнятості з профорієнтації та 
розвитку кар’єри. Зареєстрованому користувачу надається 
можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації у 
онлайн форматі без відвідування центру зайнятості, якщо існує 
потреба у виборі (зміні) професії, виборі майбутнього напряму 
професійного навчання, визначенні схильності до 
підприємницької діяльності, оцінці власних здібностей, 
саморозвитку.
Крім того, служба зайнятості продовжує роботу в новому 
профдіагностичному комплексі "Веб-базована платформа для 
онлайн профорієнтаційного консультування "МОЯ ПРОФЕСІЯ: 
консультаційна мережа".

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

7. Проведення комплексної інформаційно- 
роз’яснювальної роботи щодо державних

Протягом 2020 року Рівненською обласною службою зайнятості 
здійснювалося інформування населення про наявність вільних

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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соціальних гарантій на випадок 
безробіття та послуг, які надає служба 
зайнятості відповідно до Закону України 
“Про зайнятість населення”, шляхом 
висвітлення їх у засобах масової 
інформації та на Інтернет-сторінці 
регіональної служби зайнятості

робочих місць і вакантних посад та можливості і умови 
працевлаштування в інших регіонах України та за кордоном. 
Інформація про вільні робочі місця та вакантні посади 
систематично друкувалася в регіональних газетах «ОГО», 
«Афіша. Рівне», «Вільне слово» у рубриці «Є робота!», місцевій 
газеті «Сорока три ока» (Костопільський район). Така ж 
інформація протягом 2020 року розміщувалася на сайтах 
Здолбунівської та Костопільської РДА, інтернет-видань, звучала 
в ефірі радіо «Трек» та ТРК «Полісся».
Найбільш затребувані роботодавцями вакансії постійно 
розміщувалися на офіційних сторінках обласного та базових 
центрів зайнятості/філій у мережі ГасеЬоок..

8. Проведення роз’яснювальної роботи 
спрямованої на підвищення рівня оплати 
праці, легалізації зайнятості населення, 
роз’яснення норм законодавства щодо 
прямої залежності отримання гарантій 
соціального страхування від офіційного 
працевлаштування.

3 метою легалізації праці та оплати праці працівників, 
недопущення роботодавцями порушень трудового законодавства 
та оформлення трудових відносин належним чином 
управлінням здійснюється інформаційно -  роз'яснювальна 
робота, як серед населення так і серед суб'єктів господарювання, 
які використовують найману працю, всього з початку 2020 року 
проведено 12158 первентивних заходів , в тому числі 
інформаційно -  роз’яснювальної роботи, семінарів - навчань, 
круглих столів, вебінарів, виступів через ЗМІ та зустрічей з 
роботодавцями і найманими працівниками.
Спільно з інспекторами праці ОМС інформаційно -  
роз’яснювальною роботою охоплено всі найбільші торгівельні 
центри та ринки міста Рівне.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції
1. Проведення профорієнтаційної роботи з 

випускниками загальноосвітніх шкіл з 
метою формування у них позитивної 
мотивації до трудової діяльності, 
свідомого вибору професії, акцентуючи

Традиційними формами профорієнтаційної роботи у закладах 
вищої та професійної (професійно-технічної) освіти є проведення 
Днів відкритих дверей, участь представників закладів освіти у 
виїзних ярмарках професій для випускників шкіл області, 
підготовка виступів та оголошень в обласних, районних засобах

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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увагу на потребах регіонального ринку 
праці, зокрема робітничих професіях: 

організувати для учнів закладів 
загальної середньої освіти масові 
профорієнтаційні заходи, дні відкритих 
дверей, акції, ярмарки, марафони 
професій, професіографічні екскурсії, 
тощо;

провадити інформаційно- 
роз’яснювальну роботу з батьками щодо 
тенденцій сучасного ринку праці, 
найбільш затребуваних професій, 
спеціальностей;
- запровадити у практику роботи закладів 
професійної освіти проведення заходів 
щодо технік самостійного пошуку 
роботи;
- залучати до профорієнтаційної роботи з 
учнями представників підприємств 
області.

масової інформації, довідниках для абітурієнтів, створення 
відеофільмів-презентацій про навчальні заклади, буклетів із 
правилами прийому.
На сайтах закладів вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти області розміщена повна 
інформація про заклад освіти, перелік спеціальностей та професій, 
за якими проводиться навчання, правила прийому тощо.
3 метою допомоги у правильному виборі професії та соціальній 
адаптації молоді на ринку праці обласною службою зайнятості 
впродовж 2020 року було проведено:

- 84 профорієнтаційних (уроків) семінарів для учнівської 
молоді, які проведено спільно з педагогічними працівниками. 
Заходи відвідали понад 2,5 тис. учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів;

- 14 інтерактивних заходів для молоді (змагально- 
мотиваційний, інтелектуально-ігровий), якими охоплено 2,5 тис. 
молодих осіб;

- 12 профінформаційних групових заходів для молоді, у 
тому числі учнівської, учасниками яких стали 359 осіб.
Протягом 2020 року у Інформаційному центрі для молоді та 
школярів на базі Рівненського міського центру зайнятості було 
проведено 12 профорієнтаційних уроків для учнівської молоді 9- 
их класів та 11 профорієнтаційних уроків для учнівської молоді 
10-их класів шкіл міста Рівне.
Загалом у заходах взяло участь 477 учнів 9-го класу та 322 учні 
10-го клас. 3 них -  3 - це учні-сироти, 3 -  діти з івалідністю. 
Одночасно у заходах взяло участь 23 педагогічних працівника. За 
звітний період в Інформаційному центрі було проведено 38 
групових профконсультацій, в яких взяло участь 600 безробітних 
осіб. На час карантину всі консультації надавалися різними 
засобами дистанційної комунікації.

2. Продовження практики підготовки Провідні заклади вищої освіти області, зокрема, Національний У стадії Продовжити
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фахівців у закладах вищої освіти за 
програмами українських і зарубіжних 
вищих навчальних закладів ("подвійне 
дипломування")

університет водного господарства та природокористування, 
Національний університет «Острозька академія», Рівненський 
державний гуманітарний університет та ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка С. 
Дем’янчука» проводять навчання за європейськими освітніми 
програмами із отриманням по завершенню навчання подвійних 
дипломів. Українські студенти одночасно навчаються як у своїх 
закладах вищої освіти, так і за кордоном, беруть участь у 
європейських програмах обміну студентів, вивчають іноземні 
мови і отримують можливість використовувати набуті 
компетенції при працевлаштуванні.

виконання контроль

3. Збереження та продовження практики 
створення центрів кар’єри, шкіл 
молодіжного підприємництва при 
закладах вищої освіти

У Національному університеті “Острозька академія” функціонує 
Школа молодіжного підприємництва для учнів закладів загальної 
середньої освіти Рівненської, Волинської та Хмельницької 
областей. Школа молодіжного підприємництва -  це платформа 
для ефективної взаємодії абітурієнтів, студентів, викладачів, 
випускників та роботодавців.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

4. Здійснення інформування населення 
щодо можливостей здобуття робітничих 
професій у професійно-технічних 
закладах, закладах вищої освіти області

Закладами професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої освіти розробляються інформаційно- 
профорієнтаційні буклети, висвітлюється профорієнтаційна 
інформація на сайтах, у соціальних мережах, обласних та 
районних періодичних виданнях, на місцевих радіостанціях та 
телебаченні щодо здійснення підготовки кваліфікованих 
робітників та фахівців.
Упродовж звітного періоду на допомогу молоді у формуванні 
усвідомлених мотивів щодо вибору професії, орієнтації на 
актуальні на ринку праці професії та стимулювання до 
оволодіння цими професіями обласною службою зайнятості 
проводилися профорієнтаційні групові та масові заходи. Зокрема, 
проведено:

- 5 Днів Кар’єри, в яких взяли участь 283 молоді особи;
- 15 презентації навчального закладу для 172 осіб та 142

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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презентації навчального закладу державної служби зайнятості 
(ЦПТО ДСЗ), учасниками яких стали 1381 особа.
Учнівська та безробітна молодь залучалася до 3 економічних 
екскурсій на підприємства області. Понад 80 осіб ознайомились з 
роботою представників робітничих професій підприємств, 
установ, організацій.
Упродовж 2020 року, в інформаційно-консультаційних центрах 
служби зайнятості для студентської молоді проведено 5 
різнопланових заходів, учасниками яких стали 103 молоді особи 
(в тому числі 2 заходи відбулися в онлайн-форматі).

5. Сприяння укладанню трудових договорів 
(терміном не менше 3 років) між 
роботодавцем та молодим працівником з 
метою залучення випускників 
університетів педагогічного профілю до 
роботи у закладах загальної середньої та 
професійно-технічної освіти

3 метою матеріальної підтримки молодих фахівців, які 
працевлаштовуються на роботу в заклади загальної середньої та 
професійної (професійно-технічної) освіти області, виплачується 
одноразова адресна грошова допомога. У листопаді 2020 року 
Рівненський державний гуманітарний університет виплатив 
одноразову адресну грошову допомогу 20 молодим педагогам на 
загальну суму 210 тис 200 грн, сума однієї допомоги становить 
10 тис 510 грн. (у 2019 році - 38 молодим педагогам на загальну 
суму 364 тис 990 грн, сума однієї допомоги становила 9 тис 605 
грн).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

6. Проведення системної профорієнтації 
серед учнів випускних класів 
загальноосвітніх навчальних закладів на 
вибір професії, затребуваних на ринку 
праці України

На базі Національного університету «Острозька академія» працює 
Центр професійної орієнтації та консультування в межах 
програми «Підвищення конкурентоспроможності випускників 
університетів на ринку праці України та Білорусії через мережу 
створення регіональних транскордонних консультаційних центрів 
професійної орієнтації та консультування». Для учнів закладів 
загальної середньої освіти проводяться різного роду олімпіади, 
зокрема Олімпіада для учнів шкіл у форматі конкурсу наукових 
робіт з актуальних проблем держави і права.
У Національному університеті водного господарства та 
природокористування для школярів створено Відкритий 
шкільний університет -  форма навчання дітей, головною метою

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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якої є заохочення до дослідження та пізнання навколишнього 
світу.
Відповідно до карантинних заходів всі Дні відкритих дверей, які 
проводилися у закладах професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої освіти, були в режимі онлайн.
3 метою проведення системної профорієнтаційної роботи серед 
учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів 
щодо вибору професії, орієнтації на актуальні на ринку праці 
професії та стимулювання до оволодіння цими професіями 
службою зайнятості було проведено 84 профорієнтаційний 
(уроки) семінар спільно з педагогічними працівниками. Заходи 
відвідали 2,5 тис. учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
1. Сприяння зайнятості особам з 

інвалідністю, дітей-сиріт, неповнолітніх, 
учасників антитерористичної операції, 
внутрішньо переміщених осіб та 
ветеранів війни добровольців, організація 
професійного навчання для підвищення їх 
конкурентоспроможності на ринку праці

Відповідно до п. 5.1 абз. 2 наказу Міністерства освіти і науки 
України від 14.05.2013 № 499 «Про затвердження типових правил 
прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також 
особи з їх числа віком від 18 до 23 років, особи з інвалідністю, 
учасники антитерористичної операції, внутрішньо переміщені 
особи та ветерани війни -  добровольці зараховуються на навчання 
у заклади професійної (професійно-технічної) освіти поза 
конкурсом.
Первинна професійна підготовка дітей-сиріт, неповнолітніх 
здійснюється у 19 закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти регіону. Заклади професійно-технічної освіти здійснюють 
підготовку кваліфікованих робітників за інтегрованими 
професіями, що дає випускникам більшу можливість 
працевлаштування на сучасному ринку праці. Своєчасно 
оновлюється зміст підготовки робітників відповідно до нових 
Державних стандартів.
За січень - грудень 2020 року послугами служби зайнятості 
області скористалось 1,8 тис. осіб з інвалідністю, які були

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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зареєстровані як безробітні. За сприяння служби зайнятості 
працевлаштовано 512 осіб з інвалідністю, зокрема 12 безробітних, 
були працевлаштовані на нові робочі місця із здійсненням 
компенсації роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску. 
На час карантину всі консультації надавалися різними засобами 
дистанційної комунікації. Заплановані групові та масові заходи 
були призупинені, про що роботодавці та безробітні особи були 
поінформовані (з урахуванням положень Постанови №211). 
Усього протягом 2020 року на обліку перебувало 68 безробітних 
осіб, які на дату реєстрації не досягай 18 років.
Також у 2020 році на обліку перебувало 1011 безробітних з числа 
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 
операції, з них 61 особа мала інвалідність.
Протягом звітного періоду було працевлаштовано 286 
демобілізованих військовослужбовців, учасників 
антитерористичної операції, у тому числі 8 осіб шляхом 
компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску.

2. Надання профорієнтаційних послуг 
молоді, в тому числі неповнолітнім та 
іншим громадянам, які мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню

При закладах вищої освіти створено консультативні пункти, які 
надають громадськості інформацію про стан ринку праці в 
регіонах області, проводяться навчальні семінари з питань 
організації вторинної зайнятості із залученням представників 
базових підприємств та організацій, окремих приватних 
підприємців, державної служби зайнятості населення, надаються 
консалтингові послуги з питань майбутньої діяльності.
Також у закладах фахової передвищої, вищої освіти, професійної 
(професійно-технічної) освіти функціонують приймальні комісії, 
які проводять інформаційно-роз’яснювальну, профорієнтаційну 
роботу з молоддю та неповнолітніми.
Упродовж 2020 року профорієнтаційними послугами було 
охоплено понад 1,4 тис. безробітних осіб з інвалідністю, яким 
було надано понад 3,1 тис. профорієнтаційних послуг.
У Рівненському міському центрі зайнятості працює

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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Інформаційний центр надання соціальних послуг особам з 
обмеженими фізичними можливостями. Протягом звітного 
періоду було проведено 14 різноманітних заходів (семінари, міні- 
ярмарки вакансій), в т.ч. онлайн, для 54 осіб, профорієнтаційними 
послугами охоплено 308 осіб, яким надано 693 профорієнтаційних 
послуг
Службою зайнятості Рівненської області постійно 
організовуються та проводяться інформаційно-консультаційні 
заходи для військовослужбовців та учасників АТО/ООС. У період 
карантину дана категорія безробітних залучалася до участі у 
вебінарах, їм надавалися телефоном інформаційні та 
консультаційні послуги.
Протягом 2020 року обласною службою зайнятості проведено 
16 інформаційних семінарів для військовослужбовців та ветеранів 
АТО/ООС, які відвідали 121 особа, 18 семінарів з орієнтації на 
службу в Збройних силах України для 173 осіб.

3. Вжиття заходів щодо стану сприяння 
зайнятості дітей-сиріт, неповнолітніх, 
організовувати їх професійне навчання

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти області 
створено всі необхідні умови для здобуття обраної професії 
дітьми-сиротами (вступають на пільгових умовах, забезпечуються 
гуртожитком, базою для проходження практики, першим робочим 
місцем, отримують соціальну стипендію, компенсацію на 
харчування) та неповнолітніми (забезпечуються гуртожитком, 
базою для проходження практики, отримують стипендію тощо). 
Обласною службою зайнятості постійно проводиться 
профорієнтаційна робота з дітьми-сиротами та дітьми, які 
залишилися без піклування батьків. В рамках співпраці з центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, продовжується 
робота з соціальними працівниками щодо психологічної 
підтримки неповнолітньої молоді, підвищення у них мотивації до 
праці та навчання осіб, які опинилися у складних життєвих 
ситуаціях.
У звітному періоді 32 дітям-сиротам позбавлених батьківського

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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піклування було надано 32 профорієнтаційні послуги (29 -  
профінформаційних та 3 -  профконсультаційних).
Також в Рівненському МЦЗ діє Інформаційний центр для молоді 
та школярів.
3 метою інформування дітей щодо можливості отримання 
професійної підготовки на базі центрів професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості, орієнтації їх на актуальні на 
ринку праці професії та стимулювання до оволодіння цими 
професіями було проведено 102 презентації Рівненського центру 
професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості для 
1048 осіб. Під час таких заходів кожен учасник отримав 
інформацію про Рівненський центр професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості, зокрема, про умови вступу, перелік 
професій, за якими здійснюється професійне навчання, терміни 
навчання за конкретними професіями.

4. Сприяння створенню робочих місць для 
осіб з інвалідністю, підвищення їх 
конкурентоспроможності шляхом 
підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації за професіями 
відповідно до потреб ринку праці з 
урахуванням їх професійних знань, 
навичок та бажань і рекомендацій 
медико-соціальних експертних комісій.

У січні -  грудні 2020 року за направленнями служби зайнятості 
області професійне навчання проходили 155 зареєстрованих 
безробітних з інвалідністю.
Переважна більшість зареєстрованих безробітних -  осіб з 
інвалідністю проходили навчання у Рівненському центрі 
професійно -  технічного навчання державної служби зайнятості. 
У період карантинних обмежень професійне навчання 
зареєстрованих безробітних, зокрема з інвалідністю, проводилось 
за дистанційною формою навчання.
34 особи з інвалідністю були залучені до стажування на робочих 
місцях та посадах спеціалістів відповідно до договорів із 
роботодавцями -  замовниками кадрів.

Навчання проводилося з використанням дистанційних та 
дуальних технологій для організації навчального процесу 
(відповідно до Постанови №211).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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5. Вжиття заходів для залучення суб'єктів 
господарювання, які мають законодавчі 
підстави, на отримання фінансової 
допомоги для створення робочих місць 
для осіб з інвалідністю

В рамках заходів щодо організації надання методично- 
роз'яснювальної роботи керівників підприємств громадських 
організацій інвалідів було поінформовано про можливості Фонду 
соціального захисту інвалідів у створенні робочих місць для 
працевлаштування осіб з інвалідністю за рахунок фінансової 
допомоги на безповоротній основі та цільової позики за рахунок 
сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять 
до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць 
для працевлаштування осіб з інвалідністю.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

6. Забезпечення в межах бюджетних 
асигнувань здійснення видатків для 
відшкодування вартості навчання осіб з 
інвалідністю у навчальних закладах І-ІУ 
рівня акредитації та здійснювати 
фінансування вартості навчання осіб з 
інвалідністю, які зареєстровані в службі 
зайнятості як безробітні і не мають права 
на отримання допомоги по безробіттю.

Станом на 31.12.2020 року відділенням Фонду соціального 
захисту інвалідів спрямовано 434 318 грн. на відшкодування 
вартості навчання 38 особам з інвалідністю у навчальних 
закладах.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль


