
Про стан ринку праці

Збаражчини

станом на 01.10.2021 року

За   період  з  01.01.2021 року  по  30.09.2021 року  послугами служби
зайнятості скористалося 1449 осіб, статус безробітного протягом зазначеного
періоду мали 1217 осіб, з них 615 осіб до звільнення займали робітничі місця, 427–
посади службовців, 175 – працювали на місцях, що не потребували спеціальної
підготовки або взагалі не мали професії. 

За станом на 01 жовтня 2021 року на обліку в Збаразькій районній філії
Тернопільського обласного центру зайнятості перебуває 344 безробітних, серед
них  робітники  складають  157  осіб,  службовці  –  151  особа  та   36  осіб  без
професії;  молодь  віком  до  35  років  –  70  осіб,  особи,  які  не  здатні  на  рівних
конкурувати на ринку праці – 135, особи з інвалідністю – 28 осіб, демобілізовані
учасники АТО – 7 осіб. Перебуває на обліку в районній філії безробітних з вищою
освітою   –  79  осіб,  базовою  та  неповною  вищою  –  82  особи,  професійно-
технічною – 129 осіб.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на
ринку  праці,  районною філією спільно  з  місцевими органами виконавчої  влади,
підприємствами,  установами  та  організаціями  району  приділялась  увага
реалізації  заходів  активної  політики  зайнятості.  За  сприянням  центру
зайнятості станом на 01 жовтня 2021 року працевлаштовано 548 осіб (в тому
числі 339 жителів сільської місцевості за січень-вересень 2021 року). 

Впродовж  січня  -  вересня  2021  року  проходили  професійне  навчання,
перепідготовку та підвищували кваліфікацію 126 осіб з числа безробітних, з них
94  закінчили  навчання,  92  -  працевлаштовано.   Професійне  навчання,
перепідготовка та підвищення кваліфікації  проводилось за такими професіями
та  напрямками,  як  швачка,  адміністратор,  продавець  продовольчих  товарів,
менеджер,  догляд за плодовими деревами та кущами, основи безпеки праці на
підприємстві,  бармен,  офіціант,  сучасні  нормативно-правові  вимоги  до
дотримання безпечних умов праці в процесі трудової діяльності.

За період з  01.01.2021р.   по 30.09.2021 року 206  роботодавців  поповнили
банк вакансій, в результаті загальна кількість наявних вільних робочих місць по
району становить 559 вакансій, з них укомплектовано 476 робочих місця (рівень
укомплектування  вакансій  становить  85,2%).  За  станом  на  01.10.2021  року
актуальними залишається 26 вакансій.

Допомогу по безробіттю за станом на 01.10.2021р. отримують 298 осіб, що 
становить 86,6 % від загальної чисельності безробітних.
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