Діяльність Львівської служби зайнятості
Послугами Львівської обласної служби зайнятості у січні-червні 2020
року скористалися 120,9 тис. осіб, які шукали роботу, з них 42,9 тис. осіб
мали статус зареєстрованого безробітного. За сприяння центрів зайнятості
та філій ОЦЗ роботу отримало 13,4 тис. осіб, зокрема 6,9 тис.
зареєстрованих безробітних. Допомогу з безробіття отримувало 37,5 тис.
осіб (середній розмір допомоги у червні 2020 р. становив 3,4 тис. грн., що на
297 грн. більше, ніж у відповідному місяці минулого року).
Після відміни жорстких карантинних обмежень відбувається відновлення
роботи підприємств та організацій у багатьох видах економічної. Так, за
даними Головного управління статистики у Львівській області, у травні 2020
року, порівняно з квітнем поточного року, обсяги виробництва продукції у
промисловості зросли на 9,8%, у будівництві – на 1,7%, оборот роздрібної
торгівлі зріс на 24,2%, пасажирообіг – на 45,7%.
З початку введення карантину, Львівська обласна служба зайнятості
працює в штатному режимі, зокрема запроваджено низку законодавчих змін,
які значно спростили умови реєстрації в службі зайнятості та отримання
допомоги по безробіттю 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 онлайн-портал державних послуг «Дія».
За період дії карантину (з 12 березня по 30 червня 2020 року) статус
безробітного отримали 20,8 тис. осіб, що в 2,4 рази більше, ніж за
аналогічний період минулого року. Зокрема, 6,5 тис. громадян подали
документи для реєстрації електронною поштою, 0,6 тис. осіб зареєструвалися
за допомогою онлайнпорталу «Дія».
При цьому, останнім часом кількість зареєстрованих безробітних
стабілізувалася. Так, у квітні звернулися за допомогою у працевлаштуванні та
отримали статус безробітного 8,0 тис. осіб, у травні їх кількість становила 6,7
тис. осіб, а у червні – 5,2 тис. осіб. Під час дії карантину фахівці центрів
зайнятості не припиняють дистанційно підбирати для безробітних підходящі
вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал.

З 12 березня по 30 червня 2020 року роботу вдалося знайти для 5,1тисяч
громадян, зокрема 2,9 тис. безробітних. За видами економічної діяльності,
найбільше громадян працевлаштовано у переробній промисловості (29%), у
сфері торгівлі (25%) та у сільському господарстві (17%). За професіями
групами 28% працевлаштованих– це професіонали, фахівці, технічні службовці
та керівники, 24% — робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та
машин, 17% – кваліфіковані робітники з інструментом, 14% – працівники сфери
торгівлі та послуг, 9% – робітники сільського господарства, 8% –
некваліфіковані працівники. На тлі відновлення роботи підприємств після
відміни жорстких карантинних обмежень відбувається зростання попиту
роботодавців на працівників. Так, у червні кількість вакансій, заявлених
роботодавцями до обласної служби зайнятості, у порівнянні з травнем 2020
року, зросла на 13% та становила 2,3 тис. одиниць. За сприяння обласної
служби зайнятості у червні 2020 року працевлаштовано 1,9 тис. осіб, що на 45%
більше, ніж у травні 2020 року.
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 1 липня, відповідно до закону «Про Державний бюджет України на
2020 рік», підвищено прожитковий мінімум для основних соціальних і
демографічних груп населення (до 2 197
гривень). Враховуючи, що
максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 23 Закону
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття» від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ), з 1 липня максимальна допомога по
безробіттю становить 8 788 гривень на місяць.
З 12 березня по 30 червня 2020 року розпочато виплату допомоги по
безробіттю 18,9 тис. безробітним, що в 2,5 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 суб’єктів 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 з початку дії відповідної норми Закону (28.04.2020) по 30 червня
2020 року 9,0 тис. роботодавців вже отримали позитивні рішення для виплати
заробітної плати 18,4 тис. працівників.
Станом на 1 липня 2020 року послуги Львівської обласної служби
зайнятості отримували 97,8 тис. осіб, з них 29,6 тис. осіб мали статус
безробітного, у тому числі 25,9 тис. осіб отримували допомогу з безробіття.
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки
становили – 12,7 тис. осіб (або 43%), жінки – 16,9 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: 56% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 33% –
професійно-технічну, 11% – загальну середню освіту.
За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних
22% раніше були зайняті у сфері торгівлі й ремонту; 19% — на підприємствах
переробної промисловості; 12,5% — в державному управлінні, обороні,
обов’язковому соціальному страхуванні; 8% — у сфері тимчасового
розміщення, організації харчування.
За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних
переважають працівники сфери торгівлі та послуг (20%), службовці та
керівники (15,5%), робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та
машин (14%), фахівці та робітники з інструментом (по 12% відповідно).
Станом на 1 липня 2020 року кількість вакансій, заявлених
роботодавцями до обласної служби зайнятості становила 3,8 тис. одиниць.
У порівнянні початком попереднього місяця, загальна кількість вакансій
збільшилась на 1%, зокрема, у сфері постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря — на 48%; у сфері тимчасового розміщування та
організації харчування — на 19%, у сфері охорони здоров’я — на 13%.

На початок липня найбільше вакансій пропонувалося для:
 кваліфікованих робітників з інструментом (швачка (розмір пропонованої
ЗП в середньому 7,3 тис. грн.), слюсар з експлуатації та ремонту
підземних газопроводів (6,5 тис. грн.), монтер кабельного виробництва
(8,8 тис. грн.), електромонтер з експлуатації розподільних мереж (12,5
тис.
грн.), електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування (8,3 тис. грн.);
 робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій
автотранспортних засобів (7,6 тис. грн.), оператор автоматичних та
напівавтоматичних ліній верстатів та установок (10,6 тис. грн.), водій
трамвая (15,1 тис. грн.), оператор лінії у виробництві цукру(11,7 тис.
грн.), водій тролейбуса (15,0 тис. грн.);
 сфери торгівлі та послуг (поліцейський (10,5 тис. грн.), продавець
продовольчих(5,2 тис. грн.) та непродовольчих (4,9 тис. грн.) товарів ,
продавець-консультант (5,3 тис. грн.), кухар (5,6 тис. грн.), охоронник
(6,7 тис. грн.);
 професіоналів (інспектор (8,0 тис. грн.), інспектор (пенітенціарна
система) (7,5 тис. грн.);
 некваліфікованих працівників (двірник (5,0 тис. грн..), підсобний
робітник (5,4 тис. грн.), прибиральник службових приміщень (5,1 тис.
грн.);
 фахівців (бухгалтер (7,1 тис. грн.), електромеханік дільниці (7,3 тис.
грн.)

