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Надання послуг особам з числа молоді   

Протягом 2017 року статус безробітного мали  12,2 тис. осіб з числа молоді 

(36% загальної кількості безробітних), допомогу по безробіттю отримували  9,3 

тис. молодих осіб.  

Протягом 2017 року кількість випускників, що отримували послуги 

Херсонської обласної служби зайнятості становила 399 осіб (у т.ч. 300 

випускників вищих навчальних закладів та  99 випускників професійно-

технічних навчальних закладів).   

Серед випускників ВНЗ третина навчалася у галузі соціальних наук, 

бізнесу та права, 13% – мали інженерну спеціальність та гуманітарну освіту, 10% 

- освітяни, 7% отримали освіту у галузі охорони здоров’я.  

Серед випускників ПТНЗ 44% становлять кваліфіковані робітники з 

інструментом, 28% – працівники сфери торгівлі та послуг, 13% – технічні 

службовці. 
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За сприянням Херсонської обласної служби зайнятості у 2017 році 

знайшли роботу майже 8,0 тис. молодих громадян, зокрема, кожен другий з них 

був працевлаштований оперативно до набуття статусу безробітного. 

Профорієнтаційними послугами у 2017 році було охоплено 11,6 тис. 

безробітних з числа молоді та 26,5 тис. осіб, які навчаються в різних навчальних 

закладах. 

З метою максимального наближення професійних навичок громадян, які 

шукають роботу до потреб роботодавців, розширення їх компетенцій та 

підвищення конкурентоспроможності, державною службою зайнятості протягом           

2017 року здійснено професійне навчання  на замовлення роботодавців 1,8 тис. 

безробітних у віці до 35 років.  

До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено                    

1,6 тис. осіб з числа молоді (31% загальної кількості залучених безробітних). 

Роботи організовувалися по наступних напрямках: : інформування населення 

щодо недопущення порушень громадського порядку, щодо субсидій, супровід 

інвалідів по зору, роботи по благоустрою та озелененню територій, 
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впорядкування місць поховання захисників Вітчизни, меморіалів, роботи за 

проектом «Відтворимо історичну та культурну спадщину  Херсонщини» тощо.   

Станом на 1 січня 2018 року кількість осіб з числа молоді, які мали статус 

безробітного становила 3,6 тис. осіб, що на 7,5% менше, ніж на відповідну дату 

минулого року. Допомогу по безробіттю отримували 2,7 тис. осіб, що 10% 

менше, ніж на відповідну дату минулого року.  


