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Надання послуг Херсонською обласною службою зайнятості  

військовослужбовцям, які брали участь  

в антитерористичній операції 

У січні-грудні 2018 року послугами служби зайнятості скористалися 835 

безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 

операції (АТО), з них 37 осіб з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримував 741 

учасник АТО. 

Серед учасників АТО, зареєстрованих у обласній службі зайнятості, майже 

половина – особи віком до 35 років, третина  – особи від 35 до 45 років, третина–  

старше 45 років. 

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали 

участь в АТО є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять  42%; 

з вищою – 27%, з початковою та середньою – 31%.    

За сприяння державної служби зайнятості у січні-грудні 2018 року отримали 

роботу 272 учасника АТО. 

Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО є 

наступною за розділами класифікацій професій: 43% учасників АТО 

працевлаштувалися на місця робітників з обслуговування, експлуатації 

технологічного устаткування, 15% - на місця представників найпростіших професій, 

12% - на місця  кваліфікованих робітників з інструментом,  10% - працівників сфери 

торгівлі та послуг, 8% - законодавців, вищих державних службовців, керівників, 

менеджерів.    

Структура працевлаштованих безробітних з числа 

військовослужбовців, які брали участь в АТО, 

у січні-грудні 2018 року 
(за професійними групами) 
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За видами економічної діяльності: 47% безробітних працевлаштовані у 

сільському, лісовому та рибному господарстві, 11% – на підприємствах переробної 

промисловості, 10% - у сфері оптової та роздрібної торгівлі,  по 6% -  на 

підприємствах державного управління й оборони  та у сфері тимчасового 

розміщування й організації харчування.  
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Структура працевлаштованих безробітних з числа військовослужбовців, 

які брали участь в АТО, у січні-грудні  2018 року 

(за окремими видами економічної діяльності)  

 

 

З початку року до громадських та інших робіт тимчасового характеру 

залучено 93 учасника АТО. 

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам 

роботодавців професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 

89 учасників АТО. 
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Станом на 1 січня 2018 року, статус безробітного мали 308 безробітних з 

числа учасників АТО, з них 285 осіб отримували допомогу по безробіттю. Середній 

розмір допомоги по безробіттю становив 4922 грн., що на 1334 грн. більше, ніж 

станом на 1 січня 2018 року. 


