
Ринок праці  у м. Житомирі  станом на 01.09.2017 року. 
 

У січні - серпні 2017 році послуги Житомирського міського центру 

зайнятості отримали понад 6,8 тис. осіб. Статус безробітного було надано           

2362 особам. 

За сприянням служби зайнятості роботу отримали 6097 осіб, що на 1% 

більше показника минулого року. Працевлаштувались у пошуковий період до 

набуття статусу безробітного 4360 осіб, що на 6,4% більше, ніж у відповідному 

періоді минулого року (4098 осіб). З числа безробітних роботу отримали 1737 

осіб. 

З метою забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня 

вимогам сучасного ринку праці, за направленням служби зайнятості навчались, 

перенавчались та підвищували кваліфікацію 528 безробітних, у т.ч. 430 осіб 

навчалися у роботодавців на робочому місці, шляхом стажування. 

Для додаткової матеріальної підтримки у період пошуку основного місця 

роботи до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру 

залучено 257 осіб, в тому числі 131 безробітного. 

З Житомирським обласним фондом соціального захисту інвалідів 

укладено договір для організації та проведення громадських робіт з супроводу 

інвалідів першої групи зору. З управлінням праці та соціального захисту 

населення Корольовської районної ради м. Житомира укладено договір на 

організацію громадських робіт щодо інформування населення про можливості 

отримання житлових субсидій за спрощеною процедурою. З КП 

«Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» укладено 

договір на проведення громадських робіт щодо упорядкування меморіалів, 

пам’ятників, братських могил та місць поховання загиблих захистників 

Вітчизни. З початку року в зазначених роботах вляли участь 57 безробітних на 

оплату праці яких з ФЗДССУВБ витрачено 74,8 тис. грн. 
 

В січні-серпні 2017 року заяву на отримання компенсації фактичних 

витрат на сплату єдиного внеску до Житомирського міського центру 

зайнятості  подали 37 роботодавців, які створили нові робочі місця та 

працевлаштували 61 безробітного, зокрема: 

- 38 осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 

- 23 особи в пріоритетних видах економічної діяльності. 

Активізація роботи щодо сприяння у працевлаштуванні вплинула на 

зменшення чисельності зареєстрованих безробітних та кількість отримувачів 

допомоги по безробіттю. У порівнянні з 2016 роком кількість зареєстрованих 

безробітних зменшилась на 28% та становила на 1 вересня 2017 року 1022 

особи. Чисельність одержувачів допомоги по безробіттю також зменшилась та 

становить 814 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в Житомирському 

міському центрі зайнятості склав 3055,8 грн. Середня тривалість пошуку 

роботи (з моменту реєстрації в службі зайнятості до працевлаштування) - 52 

календарних дня. 

З числа безробітних, зареєстрованих станом на 1 вересня 2017 року 



19,4% було звільнено з органів державного управління, оборони, соціального 

страхування; 12,8% - з оптової та роздрібної торгівлі; 9,5% - з підприємств 

переробної промисловості. В загальній чисельності безробітних - жінки 

становлять 64%, а молодь до 35 років 34%. Має повну вищу освіту 544 особи 

або 54,2% загальної кількості зареєстрованих безробітних. 

Кількість роботодавців, які протягом січня-серпня 2017 року заявили свої 

вакансії в Житомирський міський центр зайнятості становила 1579 одиниць. 

Завдяки тісній співпраці з роботодавцями протягом січня-серпня поточного 

року на 4,5% (або на 434 од.) зросла кількість вакансій, поданих 

роботодавцями для укомплектування (до 9999 одиниць) у порівнянні з 

минулорічним періодом. В січні-серпні було укомплектовано 6253 вакансії або 

69,2% від їх загальної потреби. В середньому вакансії укомплектовувались 

протягом 7 календарних днів і були актуальними 22 дні. 

Станом на 1 вересня 2017 року кількість актуальних вакансій становила 

1131 одиниця, зокрема: для службовців - 333 од. або 29,4% від загальної 

кількості, решта для робітників та осіб без професії - 798 од. Заробітна плата, 

яку пропонують роботодавці, у 60% заявлених вакансій не перевищує розміру 

4 тис. грн. За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на 

підприємствах переробної промисловості (296 вакансій) та в сфері оптової та 

роздрібної торгівлі (218 вакансій). В секторі державного управління й оборони 

актуальними є 137 вакансій. 

На 1 вільне робоче місце претендує 1 зареєстрований безробітний. Проте 

існує професійно-кваліфікайна диспропорція попиту та пропозиції робочої 

сили. Найвища конкуренція серед законодавців, вищих державних службовців, 

керівників та менеджерів (управителів) - на 1 вільне робоче місць претендує 4 

особи. Гостро відчувається дефіцит кваліфікованих робітників з інструментом 

(попит на робочу силу в 5 раз перевищує пропозицію). Тривалий час не 

укомплектовуються робочі місця електрогазозварників, токарів, 

шліфувальників, слюсарів із складання металевих конструкцій, слюсарів-

ремонтників, електромонтерів, швачок, кондитерів, продавців продовольчих 

товарів. Не слід очікувати наповнення ринку праці молодими спеціалістами 

зазначених професій, адже навчальні заклади регіону випускають їх в 

недостатній кількості. 

Середній розмір заробітної плати в актуальних на 1 вересня 2017 року 

вакансіях становив 4,2 тис. грн., зокрема, для кваліфікованих робітників з 

інструментом - 4,3 тис. грн. 

Із загальної кількості попереджених про вивільнення 64% (1893 особи) 

становили працівники державного управління й оборони; обов'язкового 

соціального страхування; 18% - освіти.  

На базі Житомирського міського центру зайнятості  за адресою вул. 

Київська, 9 здійснює роботу інформаційно-консультаційний центр з надання 

послуг особам з обмеженими фізичними можливостями, демобілізованим 

учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам. 

В центрі створені необхідні умови для обслуговування осіб з 



обмеженими фізичними можливостями, вони мають вільний доступ до всіх 

джерел інформації про можливе працевлаштування та профнавчання. 

Функціонують та систематично оновлюються куточки для обслуговування 

цільових категорій населення, проводяться ярмарки вакансій, семінари, 

тренінги та круглі столи з соціальними партнерами. 

Всього з початку року мали статус безробітного 405 осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. Працевлаштувались в звітному періоді 91 особа з 

інвалідністю, з них 1особа з  інвалідністю  відкрила власну справу, отримавши 

допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької 

діяльності. 

Пройшли навчання, перенавчання та підвищили кваліфікацію 15 осіб з 

інвалідністю. Були працевлаштовані після проходження навчання 11 осіб. 

Участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 

взяли 9 осіб з інвалідністю. 

Станом на 1 вересня 2017 року в Житомирському міському центрі 

зайнятості мають статус безробітного 178 осіб з інвалідністю, зокрема 

допомогу по безробіттю отримують 153 особи. 

Протягом січня-серпня 2017 року отримали послуги в інформаційно- 

консультаційному центрі 250 демобілізованих учасників АТО, 184 з них 

мали статус безробітного. Навчання пройшли 8 осіб зазначеної категорії. 

Були працевлаштовані 48 учасників АТО. До участі в громадських 
роботах та інших роботах тимчасового характеру залучено 16 осіб. 

Станом на 01.09.2017 року продовжують отримувати послуги 82 

демобілізованих учасники АТО. З числа осіб, що перебувають на обліку - 75 

мають статус безробітного, допомогу по безробіттю отримують 69 чол. 

В січні-серпні 2017 року послугами Житомирського міського центру 

зайнятості скористались 48 осіб переміщених з тимчасово окупованої 

території України або регіонів проведення АТО, зокрема 28 осіб мали 

статус безробітного. 

Були працевлаштовані 16 осіб зазначеної категорії. 

Проходили професійне навчання 8 внутрішньопереміщених громадян, з 

яких 7 - були працевлаштовані. 

Станом на 01.09.2017року продовжують перебувати на обліку в 

Житомирському міському центрі зайнятості  8 внутрішньопереміщених осіб, 

4 з них мають статус безробітного, 3 отримують допомогу по безробіттю. 
 

 

 

 

 


