Діяльність Львівської служби зайнятості
Послугами Львівської обласної служби зайнятості у січні-травні 2020
року скористалися 115,2 тис. осіб, які шукали роботу, з них, 37,7 тис. осіб
мали статус зареєстрованого безробітного. За сприяння центрів зайнятості
та філій ОЦЗ роботу отримало 11,4 тис. осіб, зокрема, 50% були
працевлаштовані оперативно до набуття статусу безробітного. Допомогу з
безробіття отримувало 32,6 тис. осіб (середній розмір допомоги у травні
2020 р. становив 3,6 тис. грн., що на 406 грн. більше, ніж у відповідному
місяці минулого року).
Починаючи з 12 березня 2020 року, ситуація на ринку праці знаходиться
під впливом вимушених обмежувальних заходів з метою захисту здоров’я
громадян у період поширення короновірусу. Незважаючи на введення
карантину, обласна служба зайнятості продовжує працювати в штатному
режимі, зокрема запроваджено низку законодавчих змін, які значно спростили
умови реєстрації в службі зайнятості та отримання допомоги з безробіття на
цей період. Так, забезпечено можливість подання заяв про надання статусу
безробітного та допомоги по безробіттю дистанційно, тобто на електронну
пошту центру зайнятості, де людині зручно перебувати на обліку. Також
зареєструватися як безробітний та оформити допомогу можна через онлайнпортал державних послуг «Дія».
За період дії карантину (з 12 березня по 31 травня 2020 року) статус
безробітного отримали 15,6 тис. осіб, що в 2,3 рази більше, ніж за
аналогічний період минулого року. Зокрема, 5,2 тис. громадян подали
документи для реєстрації електронною поштою, 0,5 тис. осіб зареєструвалися
за допомогою онлайнпорталу «Дія».
Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняють
дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців
– кваліфікований персонал.
З 12 березня по 31 травня 2020 року роботу вдалося знайти для 3,2 тисяч
громадян, з них 1,7 тис. мали статус безробітного. За видами економічної
діяльності, найбільше безробітних працевлаштовано в переробній
промисловості (31%), у сфері торгівлі (25%) та у сільському господарстві
(16%). За професіями групами, третина працевлаштованих — це робітники з
обслуговування, експлуатації устаткування та машин, 17% – кваліфіковані

робітники з інструментом, 13% – працівники сфери торгівлі та послуг, по 9%
відповідно – робітники сільського господарства та керівники (службовці).
На період дії карантину та протягом 30 днів після його завершення
підвищено мінімальний розмір допомоги з безробіття з 650 грн. до 1 000 грн.
Також, під час карантину запроваджено законодавчі зміни, щодо призначення
зареєстрованим безробітним допомоги з першого дня набуття статусу, навіть
тим, хто був звільнений у період карантину за власним бажанням (до карантину
звільненим за власним бажанням допомога виплачувалася з 91 дня набуття
статусу). З 12 березня по 31 травня 2020 року розпочато виплату допомоги по
безробіттю 15 тис. безробітним, що в 2,6 рази більше, ніж за аналогічний
період минулого року.
З метою збереження робочих місць та запобігання зростання безробіття,
запроваджено механізм підтримки працівників у період карантину. Відповідно
до статті 471 Закону України «Про зайнятість населення», роботодавцям із
числа малого та середнього підприємництва, які зупинили чи скоротили свою
діяльність у зв’язку з карантином, надається допомога по частковому
безробіттю. Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові
було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної
ставки або окладу, але не більше 4 723 грн. на місяць. Допомога надається на
строк зупинення (скорочення) діяльності підприємства, а також протягом 30
календарних днів після закінчення карантину.
За період початку дії відповідної норми Закону (28.04.2020) по 31 травня
2020 року 568 роботодавців вже отримали позитивні рішення для виплати
заробітної плати 9,2 тис. працівників.
Станом на 1 червня 2020 року послуги Львівської обласної служби
зайнятості отримували 95,8 тис. осіб, з них 27,1 тис. осіб мали статус
безробітного, у тому числі 23,5 тис. осіб отримували допомогу з безробіття.
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки
становили – 11,7 тис. осіб (або 43%), жінки – 15,4 тис. осіб (або 57%).
За віковими групами: 35% зареєстрованих безробітних були у віці до 35
років; 27% – у віці від 35 до 45 років; 38% – у віці понад 45 років.
За освітою: 57% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 33% –
професійно-технічну, 10% – загальну середню освіту.

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних
21% раніше були зайняті у сфері торгівлі й ремонту; 20% — на підприємствах
переробної промисловості; 13% — в державному управлінні, обороні,
обов’язковому соціальному страхуванні; по 7% відповідно — в охороні
здоров’я та наданні соціальної допомоги, а також у сфері тимчасового
розміщення, організації харчування.
За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних
переважають працівники сфери торгівлі та послуг (19%), службовці та
керівники (16%), робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та
машин (14%), фахівці та робітники з інструментом (по 12% відповідно).
Станом на 1 червня 2020 року кількість вакансій, заявлених
роботодавцями до обласної служби зайнятості становила 3,8 тис. одиниць,
що на 2,5% більше, ніж на 1 травня 2020 року. Зокрема, у сфері операцій з
нерухомим майном кількість вакансій збільшилась на третину, у добувній
промисловості — на 28%, у сфері державного управління й оборони — на 23%.
Наразі спостерігається попит роботодавців на працівників:
 кваліфікованих робітників з інструментом
(швачка, монтер колії,
монтер кабельного виробництва, електромонтер з експлуатації
розподільних мереж, електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, бетоняр, маляр, електрогазозварник);
 робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій
автотранспортних засобів, оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок, водій трамвая, оператор лінії у
виробництві харчової продукції (виробництво цукру), водій тролейбуса);
 сфери торгівлі та послуг (поліцейський (за спеціалізаціями), охоронник,
продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавецьконсультант, кухар, офіціант);
 професіоналів (інспектор, інспектор (пенітенціарна система), вчитель
закладу загальної середньої освіти, економіст);
 некваліфікованих
працівників
(двірник,
підсобний
прибиральник службових приміщень, вантажник);

робітник,

 фахівців (бухгалтер, сестра медична);
 керівників та менеджерів (головний бухгалтер, менеджер (управитель) зі
збуту).

