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РОБОТА

ФОТОФАКТ

– Какое-то время после начала 
войны все наши сотрудники пе-
решли на дистанционный режим 
работы. Обзванивали безработ-
ных, которые у нас были зареги-
стрированы, связывались с ними 
по электронной почте и по другим 
мессенджерам. Уточняли, жела-
ют ли они сохранить свой статус и 
продолжать искать работу. Одна-
ко позже вновь стали принимать 
посетителей очно, хотя и дистан-
ционный способ связи сохраня-
ется – прежде всего с теми, кто 
находится за пределами города 
и области. При этом официально 
зарегистрированные безработ-
ные, которые проживают непо-
средственно в Запорожье [в том 
числе временно как вынужден-
ные переселенцы], теперь, как и 
до войны, должны лично являть-
ся в центр не реже одного раза в 
тридцать дней с целью перспек-
тивного трудоустройства.

– Как много людей к вам об-
ращается с тем, чтобы найти 
работу, и каковы шансы сейчас 
трудоустроиться? Ведь боль-
шое количество предприятий 
из-за войны вынуждены были 
временно закрыться, переба-
зироваться в более безопас-
ные регионы страны или пере-
йти на сокращенную рабочую 
неделю. 

– Раньше наш городской центр 
работал только с жителями За-
порожья. В других районах дей-
ствовали свои филиалы службы 
занятости. Сейчас большая часть 
области находится под оккупа-
цией. В городе постоянно растет 
число вынужденных переселен-
цев – приезжают не только из 
зоны боевых действий и оккупи-
рованных территорий Запорож-
ской области, но также из других 
регионов страны. Это беженцы 

из Мариуполя, Херсона, Бердян-
ска, Мелитополя, Васильевского, 
Мелитопольского, Пологовского, 
Бердянского районов. И мы их 
всех принимаем, со всеми рабо-
таем. При необходимости оформ-
ляем статус безработного, чтобы 
они могли получать госпособие, 
и по мере возможностей помо-
гаем трудоустроиться. В целом 
количество обращений в центр 
возросло примерно в пять раз. 
Если раньше, до войны, мы при-
нимали 30-40 человек в день, то 
сейчас около двухсот человек 
ежедневно подают документы на 
регистрацию. 

– Многим ли удается помочь 
найти работу?

– Несмотря на то, что множе-
ство предприятий в городе вре-
менно прекратили свою деятель-
ность, работа в Запорожье есть, 
и при желании вполне можно 
трудоустроиться. Правда, в ос-
новном затребованы рабочие 
специальности, а зарплаты ча-
сто невысокие. Но сейчас такое 
время, идет война. Нужно это по-
нимать. Хочу также обратить вни-
мание на те изменения в законо-
дательстве о занятости, которые 
были приняты на период дей-
ствия военного положения. В со-
ответствии с законодательными 
нормами, зарегистрированному 
в службе занятости безработно-
му для трудоустройства должны 
предложить не первую попавшу-
юся вакансию, а «подходящую 
работу», которая отвечает его 
образованию, профессии, квали-
фикации и полученному опыту за 
период своей предыдущей трудо-
вой деятельности, и с зарплатой, 
не ниже той, которая была на 
последнем месте работы. Если 
предлагается работа, которая не 
соответствует этим требованиям, 

то человек вправе отказаться от 
нее и продолжать получать по-
собие по безработице. Это по-
ложение действовало в течение 
полугода. А сейчас, после вне-
сенных изменений, – лишь в те-
чение 30-ти дней. По истечении 
этого времени подходящей мож-
но считать практически любую 
работу – с учетом способностей, 
состояния здоровья и потребно-
стей рынка труда. И с зарплатой, 
не ниже минимальной по стране, 
при условии полного рабочего 
дня [в настоящее время это 6500 
грн]. Если же человек дважды от-
казывается от предложенной ему 
работы, то его снимают с учета и 
прекращают выплачивать посо-
бие по безработице. Вот такие 
сегодня достаточно жесткие пра-
вила, но в существующих услови-
ях они вполне оправданы. 

– Раньше в службе занято-
сти действовало много раз-
ноплановых программ – по 
повышению квалификации, 
переобучению с целью полу-
чения безработными новых 
профессий и др. Был также за-
мечательный проект для тех, 
кто хочет начать собственный 
небольшой бизнес, с единора-
зовой выплатой всей суммы 
госпомощи по безработице за 
год. Действуют ли сейчас эти 
программы?

– К сожалению, нет. Их финан-
сирование временно приоста-
новлено. В настоящее время из 
прежних программ мы продолжа-
ем проводить в основном только 
ярмарки вакансий, в ходе кото-
рых представители работодате-
лей рассказывают тем, кто ищет 
работу, о вакансиях на своих 
предприятиях, условиях труда, 
размере заработной платы, соци-
альных гарантиях и т.д.

Компенсація підприємствам за працевлаштування біженців
ВПО у розмірі 6500 гривень, 
необхідно подати до центру 
зайнятості за місцем реєстрації 
платника податків пакет 
документів у паперовій формі, 
або в електронній формі через 
портал «ДІЯ». 

■  Консультації 
за телефоном 

Contact-Центру 
Запорізького ОЦЗ за номером 

0 800 33-67-28.

НА ЗАПОРІЖЖІ вже 60 
п і д п р и є м с т в  о т р и м а л и 
компенсації витрат на опла-
ту праці за працевлашту-
вання 169-ти внутрішньо 
п е р е м і щ е н и х  г р о м а д я н , 
що прибули з районів ак-
тивного ведення бойових 
дій чи окупованих ворогом  
територій.

Загальна сума компенсації, із 
розрахунку виплати її протягом 

двох місяців [згідно урядової 
програми] для Запорізького 
краю складає 2,2 млн гривень. 
Станом на 14 червня на ра-
хунки роботодавців вже пере-
раховано перші суми в розмірі 
трьохсот тисяч гривень.

Серед працевлаштованих 
осіб, які вимушено полиши-
ли свої домівки через бойові 
дії, мешканці Пологівського, 
Мелітопольського, Васил- 

і в с ь к о г о  т а  Б е р д я н с ь -
кого районів.  Крім то-
го, запорізькі роботодавці 
працевлаштували і переселен- 
ців із Маріуполя, Сєвєро-
донецька та Херсона.

Щоб роботодавцю отрима-
ти державну підтримку, що 
надається за кожну прийняту на 
роботу вимушено переміщену 
особу упродовж двох місяців 
з дати працевлаштування 

Нагрузка на Запорожскую службу занятости
 выросла впятеро

Фактически с первых дней войны 
Запорожский городской центр занятости 
работает в усиленном режиме, 
в особенности после того, как в Запорожье 
стали прибывать вынужденные переселенцы 
из районов, где ведутся активные боевые действия,
и с оккупированных территорий. 
О том, что изменилось в работе центра за последние 
месяцы и как справляются его специалисты 
с повышенной нагрузкой, «МИГу» 
рассказал директор ЗГЦЗ Максим Смирнов.

Як отримати статус безробітного у період воєнних дій
Як повідомляє ЗОЦЗ, у 

період воєнних дій статус 
безробітного може набути 
особа, яка подала заяву осо-
бисто [якщо перебуває на 
безпечній території] або че-
рез портал «Дія» за умови 
наявності кваліфікованого елек-
тронного підпису [https://diia.
gov.ua/services/dopomoga-
po-bezrobittyu], чи засобами 
телекомунікаційного зв’язку  
через чат-бот [https://chatbot.
page/oZBkH] або Google-
форму [http://surl.li/cbdcn].

Звертаємо увагу тих, хто 
має намір скористатись 
можливістю надання заяви за-
собами телекомунікаційного 
зв’язку. Ми всі розуміємо, що 
більшість Запорізької області 
перебуває наразі в окупації і 
тому Інтернет зв’язок буває 
дуже не стабільним, і ви кілька 
разів намагаєтеся відправити 
заяву. На жаль, задубльовані 
заяви та некоректно заповнені 
дуже ускладнюють роботу 
служби зайнятості. Саме тому 
звертаємось із проханням при-
слухатись до наступних порад.
■ По-перше, оберіть ОДИН 

спосіб реєстрації, не потрібно 

намагатись зв’язатися зі служ-
бою зайнятості всіма способами 
одночасно.
■ По-друге, заздалегідь 

підготуйте документи, які 
вам можуть знадобитись [па-
спорт громадянина України або 
інший документ, що посвідчує 
особу та підтверджує грома-
дянство України; довідку про 
присвоєння реєстраційного 
номера облікової картки плат-
ника податків; трудову книжку 
– цивільно-правовий договір 
чи документ, який підтверджує 
припинення останнього виду 
зайнятості, або відомості 
електронної трудової книжки; 
документ про освіту або його 
дублікат [за наявності такого до-
кумента або дубліката].
■ По-третє, по можливості на-

магайтесь відправляти докумен-
ти там, де Інтернет– зв’язок 
стабільний [на скільки це мож-
ливо].

Якщо виникає потреба в 
додатковій консультації, ви 
завжди можете зателефону-
вати до «Сontact-центру» за 
телефоном (0-800) 33-67-28 
або написати в телеграм каналі 
«Підтримка ДСЗ Запоріжжя».

До уваги осіб, 

що шукають роботу!
Завдяки чат-боту @

D C Z Wo r k N o w B b o t 
ви можете зробити 
підписку на вакансії за 
регіоном або галуззю.

Для того, щоб ви 
змогли скористатись 
новими можливостя-
ми, необхідно зробити 
наступні кроки:

✓ знайти і запу-
стити чат-бот  @
DCZWorkNowBbot;

✓ послідовно обрати 
розділи:

✓ громадянам;
✓ пошук роботи;
підписатися на розс ✓ 

илку за регіоном чи га-
луззю.

Допомога 

з часткового безробіття 

роботодавцям-виробникам

Запорізька обласна  слу жба 
зайнятості інформує, що урядом пе-
редбачено надання коштів робото-
давцям, діяльність яких пов’язана з 
виробництвом продукції, для виплати 
працівникам у разі втрати ними ча-
стини заробітної плати внаслідок ви-
мушеного скорочення робочого часу 
у зв’язку із зупиненням [скороченням] 
виробництва.

Ця допомога є актуальною для 
підприємств-виробників, які через ве-
дення бойових дій в Україні вимушені 
були повністю або частково зупинити 
свою діяльність та зберегти робочі 
місця для своїх працівників.

Право на отримання допомоги ма-
ють підприємства-виробники неза-
лежно від їхньої форми власності, 
організаційно-правової форми та 

підпорядкування.
Розрахунок допомоги прово-

диться у розмірі двох третин від 
окладу, але не більше прожит-
кового мінімуму на працездат-
них осіб, встановленого законом 
[2481 грн].

На кінець травня кількість та-
ких осіб складала майже 900 
працівників.

Серед отримувачів допо-
м о г и :  П АТ  « З а п о р і з ь к и й 
автомобілебудівний завод» – 546 
осіб; ВП «НЕОН» УТОГ – 77 осіб; 
ПП «ЕЛТІЗ» – 110 осіб та інші.

Орієнтовна сума фінансування – 
12,2 млн гривень.

Випуск підготувала
Світлана ШКАРУПА


