
У 2013 році на Волині було затвер-
джено Територіальну програму 
зайнятості населення на період 
до 2017 року. Про її виконання, а 
також про нещодавню поїздку до 
Республіки Польща у Люблінське 
воєводське бюро праці на засіданні 
обласного координаційного коміте-
ту сприяння зайнятості доповіла 
директор обласного центру зайня-
тості Раїса Кучмук. 

— До програми у зв’язку із си-
туацією в країні будуть вноситися 
зміни, і ми готові працювати, адап-
товувати її до вимог сьогодення, 
— зауважила Раїса Євгенівна. — За 
дев’ять місяців цього року кількість 
незайнятого населення різко збіль-
шилась. Якщо торік на цей момент 
було 45 тисяч незайнятих громадян, 
то зараз більше 53 тисяч. У той же 
час кількість безробітних, які пе-
ребувають на обліку, зменшилася: 
минулого року було 10,7 тисячі, сьо-
годні — 9,5 тисячі. Чим це можна 
пояснити? Напевно, ситуація зму-
шує людей самостійно шукати ро-
боту. Крім того, працевлаштуванню 
сприяють активні програми служби 
зайнятості, профорієнтаційна ро-
бота. 

Раїса Євгенівна згадала й про 
громадські роботи. На жаль, після 
того як до Закону «Про зайнятість» 
були внесені зміни щодо співфінан-
сування цих робіт на паритетних 
засадах, їх об’єм зменшився у два 

рази, адже органи самоврядуван-
ня не завжди мають на них кошти. 
Тому, каже Раїса Кучмук, довелося 
звернутися до народних депутатів із 
пропозицією внести зміни у закон і 
повернутися до стовідсоткового фі-
нансування громадських робіт за ра-
хунок Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхуван-
ня на випадок безробіття (далі — 
Фонд). 

Нещодавно Раїса Євгенівна з 
колегами відвідали Польщу, де озна-
йомилися з європейським досвідом 
розвитку ринку праці. 

— Польща працювала чотири 
роки над тим, щоб перейти на нор-
мативи Євросоюзу, ми тільки на 
порозі цього, й невідомо, скільки 
часу доведеться переформатовувати 
нормативно-законодавчу базу, — за-
значила Раїса Кучмук. — Молодіжне 
безробіття, заборгована заробітна 
плата, нелегальна праця — це при-
родні проблеми, які є в кожній дер-
жаві, та від того, наскільки ефектив-
но своїми реформами спрацьовує 
державний менеджмент, залежить, 
як швидко їх можна вирішити. Сьо-
годні наш Фонд, на відміну від Поль-
щі, обслуговує незастрахованих 
осіб. Кожного року витрачається 14–
15 мільйонів гривень на незастрахо-
ваних осіб, а це приблизно річна за-
боргованість із зарплати в області. 
У поляків Фонд не обслуговує осіб 
до 18 років, орієнтацією молоді на 
пошук роботи опікуються так звані 

молодіжні центри праці. Крім того, 
Фонд компенсує заборгованість із 
заробітної плати у випадку, якщо 
підприємство збанкрутувало. Також 
Фонд підтримує працівника шляхом 
компенсації вартості проїзду до міс-
ця роботи. Нашу службу зайнятості 
часто докоряють у тому, що люди 
відмовляються від вакансій. Але при 
таких зарплатах і вартості проїзду 
людині не вигідно йти працювати. 
У Польщі ж компенсується або вар-
тість бензину, або квитка, аби ли-

шень люди затримувалися на роботі. 
Раїса Євгенівна навела низку 

моментів, які гальмують розвиток 
українського ринку праці. До при-
кладу, нещодавня ініціатива видачі 
ваучерів для навчання громадянам 
віком старше 45 років. Загалом сама 
ідея позитивна, однак вимоги такі, 
що попросту неможливо знайти 
людину, якій би можна було запро-
понувати цей ваучер. Або інший 
приклад — припинення підприєм-
ницької діяльності — дуже клопіт-

ка процедура, яка забирає багато 
нервів, часу. Негативно впливає на 
ринок праці й те, що центральний 
орган визначає професії, які мають 
бути проліцензовані для Волині. У 
Польщі ж ніяких обмежень у пере-
ліку професій для регіонів не існує. 

— Що дивує не тільки нас, а й 
польських колег — це потужна хви-
ля підприємницьких ідей, яка панує 
у Люблінському воєводстві, — про-
довжила ділитися досвідом наших 
закордонних сусідів Раїса Кучмук. 
— Якщо ми виплатили для 560 осіб 
одноразову допомогу для започатку-
вання власної справи й у середньому 
вона становила 6 тисяч гривень, то 
польські колеги за цей період видали 
аналогічної одноразової фінансової 
підтримки для 11 тисяч осіб і розмір 
її коливається від 100 до 150 тисяч 
гривень. 

Генеральний директор ПАТ «Во-
линь-Авто» Юрій Корольчук запро-
понував координаційному комітету 
звернутися до народних депутатів 
від Волині для реалізації законо-
давчих ініціатив, які прозвучали з 
уст директора обласного центру за-
йнятості. Виконавчий директор 
Волинського обласного об’єднання 
організацій роботодавців Анаста-
сій Сохацький запропонував на за-
сіданнях районних і міських коор-
динаційних комітетів обговорити 
досвід люблінських колег служби 
зайнятості. 
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На Волині триває підготовка 
лотів для земельних торгів 
Фахівці Головуправління Держземагентства в області 
підготували до реалізації лоти на 71 земельну ділянку 
сільгосппризначення державної власності. Їх загальна 
площа — 1494,56 га. На торги пропонують 11 ділянок на 
території Володимир-Волинського р-ну, Горохівського — 13, 
Іваничівського — 5, Ківерцівського — 3, Локачинського 
— 2, Луцького — 1, Любомльського — 13, Рожищенського 
— 8, Старовижівського — 11 та Турійського — 4. Добір 
ділянок здійснюється в ході надходжень клопотань від 
зацікавлених осіб.

Проти українців воюють 
25 тисяч бойовиків і до 10 тисяч 
росіян 
Речник АТО Владислав Селезньов під час прес-
конференції наголосив, що у зоні АТО українським 
військовим протидіють від 15 до 25 тисяч бойовиків та до 
10 тисяч професійних російських військових. Відповідну 
інформацію він оголосив із посиланням на дані 
українських розвідувальних структур. Нагадаємо, міністр 
оборони Степан Полторак заявляє про присутність 
7,5 тисячі російських військових на території Донбасу. 

84%
стільки офісних 
співробітників в Україні 
готові погодитися на 
неофіційну зарплату. Більше 
ніж четверта частина вважає 
це явище нормальним. 

Директора департаменту Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва 

та ЖКГ України затримано у справі про 
хабарництво. Про це повідомляє прес-
служба Генпрокуратури. 

Досудове розслідування встанови-
ло, що директор одного з департаментів 
Мінрегіонрозвитку за попередньою змо-
вою із заступником директора одного 
з публічних акціонерних товариств ви-
магав неправомірну вигоду від головно-

го енергетика сільськогосподарського 
підприємства у сумі 20 тис. дол. США за 
надання вказаним міністерством листа-
погодження. 

18 листопада представник сільгосп-
підприємства під час зустрічі із заступ-
ником директора ПАТ передав йому 
першу частину неправомірної вигоди у 
сумі 5 тис. дол. США. 24 листопада — 
15 тис. дол. США. Хабарнику загрожує 
позбавлення волі на строк до 10 років. 

Після тренінгів психологічної адаптації переселенцям 
зі Сходу легше знайти роботу 
На сьогодні у Волинській 
області проживає 112 сімей 
із АР Крим і 697 родин, які 
вимушено переселилися з До-
нецької та Луганської облас-
тей. Про це під час засідання 
обласного координаційного 
комітету сприяння зайнятості 
населення доповіла директор 
департаменту соціального 
захисту населення облдержад-
міністрації Оксана Гобод. 

За її інформацією, по при-
значення щомісячної адресної 
допомоги звернулося 779 сімей. 
Ці родини також підтримують 
окремі громадські активісти, 
благодійні фонди, серед яких 
Оксана Михайлівна відзначила 
діяльність фонду «Ефективне 
суспільство» та «Карітас-Во-
линь». 

Директор обласного центру 
зайнятості Раїса Кучмук повідо-
мила, що до служби зайнятості 
області звернулися 369 осіб, які 
вимушено покинули АР Крим, 
Луганську та Донецьку області, 
із них 115 працевлаштовані, на 
обліку перебувають 63 особи, 
до громадських робіт залучено 
двох, проходять стажування, 
навчаються та перенавчаються 
під замовлення роботодавця 
54 особи. 

— В основному це жінки 
віком 34–36 років із профе-
сійно-технічною освітою, осо-
бливих вимог до роботи вони 
не висувають, орієнтуються на 
заробітну плату 2500 грн, пого-
джуються на некваліфіковану 
роботу тимчасового характеру 
та хочуть п’ятиденний робочий 
тиждень із двома вихідними, 
оскільки майже всі приїхали 
із дітьми, — такий своєрідний 
портрет переселенця-пошукача 
роботи окреслила Раїса Євге-
нівна. — Звичайно, є пробле-
ма із працевлаштуванням, бо 
це мати, бо це жінка, і фахівці 
служби зайнятості залучають 
їх до професійного навчання, 

стажування безпосередньо у 
роботодавця, участі в роботах 
тимчасового характеру. 

Загалом на територію об-
ласті прибули 896 працездатних 
осіб із числа вимушено пере-
селених, із них 274 чоловіки та 
622 жінки. 

— Нам доводиться бачити 
той острах і невпевненість, із 
якими вони приїжджають зі 
Сходу та Криму, — продовжила 
Раїса Кучмук. — Тому є необхід-
ність тренінгів психологічної 
адаптації в нових умовах жит-
тя, які не дадуть опустити руки, 
зупинять від розпачу, додадуть 
віри у власні сили. Такі тренін-
ги ми вже започаткували і для 
внутрішньо переміщених осіб, 
і для роботодавців, які прийма-
ють їх на роботу, для мобілізо-
ваних військових та членів їхніх 
родин. 

Також Раїса Євгенівна ви-
словила стурбованість тим, що 
з ринку праці Волині багато чо-
ловіків мобілізовано. 

— І це найбільший біль ро-
ботодавців, бо у багатьох забра-
ли найактивніших працівників, 
спеціалістів, яким важко зна-
йти заміну, — зауважила Раїса 
Кучмук. — Із Володимир-Во-

линської птахофабрики 70 пра-
цівників мобілізовано, з «Кром-
берг енд Шуберт» — 68, із шахти 
«Бужанська» — 30, «Модерн-
Експо» — 53, а це фінансові, мо-
ральні та виробничі втрати. 

Раїса Євгенівна також на-
голосила на необхідності допо-
моги родинам мобілізованих. 
Зокрема, служба зайнятості в 
області організовувала громад-
ські роботи із заготівлі на зиму 
дров таким сім’ям. На цих ро-
ботах працювало 82 безробіт-
них. 

Члени координаційного ко-
мітету рекомендували депар-
таменту соціального захисту 
населення ОДА продовжити 
роботу щодо соціального за-
хисту вимушених переселенців, 
а обласному центру зайнятості 
— забезпечити надання адрес-
них послуг та підвищення рівня 
поінформованості населення 
щодо основних положень По-
рядку оформлення і видачі до-
відки про взяття на облік осіб, 
які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України 
або району проведення АТО, за-
тверджених постановою КМУ 
від 01.10.2014 № 509. 
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Чиновника Мінрегіонрозвитку затримали 
за отримання хабара 

Волинська служба зайнятості переймала досвід 
розвитку польського ринку праці 
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