
 

Кодимська РФ ООЦЗ співпрацює з ПОУ та органами місцевого 

самоврядування в такому напрямку: 

- консультує ПОУ усіх форм власності про можливості служби 

зайнятості при наданні послуг ВПО та їх працевлаштуванні на діючі та 

новостворені робочі місця; 

- проводить семінари та робочі зустрічі з роботодавцями; 

- проводить та організовує навчання, підвищення кваліфікації ВПО за 

професіями в «ДНЗ ОЦПТО» та на робочих місцях у роботодавців; 

- з ОТГ проводяться громадські роботи з початку року в м.Кодима, 

смт.Слобідка та їх населених пунктах, де можна буде залучати і ВПО 

при їх згоді; 

- збирає і оновлює вакансії та потребу в працівниках та фахівцях усіх 

ПОУ. Інформацію про вакансії та потребу розміщуємо на сайтах, на 

сторінці Кодимської філії,ОТГ і РДА та безпосередньо в філії.Крім цієї 

інформації розміщуємо в інтернет ресурсах зміни в законодавстві щодо 

реєстрації ВПО під час воєнних дій. Використовуємо в роботі сучасні 

можливості реєстрації за спрощеною процедурою через портал Дія, 

будь-якими іншими засобами зв’язку, щоб швидше надати допомогу в 

підборі роботи та матеріального забезпечення – допомоги по 

безробіттю. Роботодавцям надаємо компенсацію витрат на оплату праці 

за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок 

проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні  в розмірі 

6500,00 грн в місяць протягом двух місяців. Таким чином 

працевлаштовано 4 особи в сільськогосподарські ПОУ :ТОВ 

«Агрофірма Кодима», ТОВ «Зернятко», СТОВ «Маяк», до ФОП 

працевлаштовано 2 особи, 1 особа працевлаштовано до комунального 

підприємства; 

- для ВПО проводяться онлайн курси цільового призначення з 

психологічної підтримки, з основ цивільного захисту та основ розвитку 

та започаткування власної справи. 

Протягом січня-травня 2022 до Кодимської РФ ООЦЗ звернулось 38 осіб, з 

них працевлаштовано 7 осіб, пройшли навчання 3 особи. Працевлаштування 

ускладнюється зменшенням вакансій в результаті масових скорочень робочих 

місць в бюджетних ПОУ та інших ПОУ, зменшенням обсягів робіт та послуг, в 

результаті воєнного стану та збільшення безробітного населення, які приїхали 

до нашої території -це 1635 ВПО в Кодимській міській раді і 170 в Слобідській 

селищній раді.ВПО в день звернення згідно законодавства призначається 

допомога по безробіттю і виплачується через банківські установи на їх рахунки. 


