
Надання послуг Херсонською обласною службою зайнятості  

внутрішньо переміщеним особам 
 

Протягом 2017 року отримували послуги служби зайнятості 293 

внутрішньо переміщених особи, які отримали довідку відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо 

переміщених осіб», з них 248 осіб мали статус безробітного. 

Херсонська обласна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 114 

внутрішньо переміщеним особам (ВПО). 

Кожний п’ятий безробітний з числа ВПО, був працевлаштований за 

направленням державної служби зайнятості у сферу оптової та роздрібної 

торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, 18% знайшли роботу у сільському 

та лісовому господарстві, 13% у державному управлінні й обороні. 

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 25                         

безробітних з числа ВПО. У громадських та інших роботах тимчасового 

характеру взяли участь 23 особи. 

Станом на 1 січня 2018 року статус безробітного мали 70 ВПО, з них 50 

осіб отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив 2 106 

грн.). 

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, 

представники жіночої статі (63%).  

Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді         

у віці до 35 років серед переселенців становить 40%, питома вага осіб віком до 

45 років  – 37%,  старше 45 років - 23%.  
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Розподіл ВПО за освітою є наступним: особи з вищою освітою  

становлять 56%,   з професійно-технічною – 23%, з початковою та середньою – 

21%. Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою                              

є переважаючою у 11 районах області з 20. 
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Професійна структура безробітних з числа ВПО: більше третини 

становлять законодавці, фахівці, професіонали, службовці, 39% – особи з 

робітничими професіями, 22% – особи без професійної підготовки.  
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Розподіл ВПО за професійними групами

Законодавці, вищі державні службовці
Професіонали
Фахівці
Технічні службовці
Працівники сфери торгівлі та послуг
Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств
Кваліфіковані робітники з інструментом
Робітники з обслуговування устаткування та машин
Найпростіші професії та особи без професії

 


