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1. ЧОМУ ВАЖЛИВО ЗНАЙТИ РОБОТУ?

РОБОТА НАДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ:
швидше повернутись до цивільного життя;
професійного зростання;
гідного рівня життя;
належного пенсійного забезпечення;
соціальних гарантій;
нових знайомств.
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2. ПРАВО НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1.

Статті 3, 5 і 6 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012
№ 5067-VI;

2.

Статті 6 і 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття» від 23.09.1999 № 1105-XIV;

3.

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які
шукають роботу, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013 № 198.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
ГРОМАДСЬКІ ТА ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПОСЛУГИ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ
1.

Пошук роботи;

2.

Підбір професії або спеціальності (профорієнтація);

3.

Професійне навчання та підвищення кваліфікації;

4.

Допомога по безробіттю;

5.

Допомога для відкриття власної справи;

6.

Допомога у започаткуванні власної справи;

7.

Підтвердження неформального навчання;

8.

Психологічна підтримка.
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2. ПРАВО НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ В ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ?
Зареєструватись у центрі зайнятості можна незалежно від зареєстрованого місця
проживання чи перебування. Для реєстрації звертаємось до центру зайнятості із
заявою встановленої форми (див. зразок заяви) та пред’являємо:
1.

Паспорт громадянина України;

2.

Облікову картку платника податків;

3.

Трудову книжку;

4.

Військовий квиток;

5.

Диплом або інший документ про освіту;

6.

Посвідчення учасника бойових дій;

7.

Копію довідки про участь особи
в антитерористичній операції.

ІНВАЛІДИ ВІЙНИ
ДОДАТКОВО ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬ
КОПІЮ ДОВІДКИ
ДО АКТА ОГЛЯДУ
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЮ
ЕКСПЕРТНОЮ КОМІСІЄЮ ТА
ІНДИВІДУАЛЬНУ ПРОГРАМУ
РЕАБІЛІТАЦІЇ (У РАЗІ
НАЯВНОСТІ).

					Директору
Печерського районного
ЗРАЗОК ЗАЯВИ
					
центру зайнятості м. Києва
					Петриченко О.Г.
					Іваненка Івана Івановича
ЗАЯВА
З метою отримання соціальних послуг державної служби зайнятості прошу зареєструвати мене як такого, що шукає роботу в Печерському районному центрі зайнятості м. Києва. Інформую про:
– зареєстроване місце проживання: 01001, м. Київ, вул.. Івана Мазепи, буд. 3а,
кв. 123, згідно паспорту;
– фактичне місце перебування: 01001, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 3а, кв. 123.
Особисто підтверджую, що не перебуваю на обліку в інших центрах зайнятості України. Згідно зі статтею 7 Закону України «Про зайнятість населення» підходящою вважаю роботу за:  місцем перебування  місцем проживання
До заяви додаю: 1. Копія посвідчення учасника бойових дій. 2. Копія наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
03.10.2017			Підпис 			
Іваненко І.І.
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2. ПРАВО НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

30

i

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ БЕЗРОБІТНИЙ
ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВІДВІДУВАТИ ЦЕНТР
ЗАЙНЯТОСТІ НЕ РІДШЕ НІЖ ОДИН РАЗ
НА 30 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ.

АДРЕСУ НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ
ЗАЙНЯТОСТІ МОЖНА ДІЗНАТИСЬ
В РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ
ЗАЙНЯТОСТІ (див. пункт 15).

З метою полегшення реєстрації в центрі зайнятості можна скористатися
послугою «Електронна черга» за посиланням: dcz.gov.ua/Ereception/#/about.

ГРОМАДСЬКІ ТА ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ:
1.

Допомога у пошуку роботи;

2.

Тренінги із психологічної та професійної реабілітації;

3.

Підбір підходящої професії чи спеціалізації;

4.

Курси, семінари, тренінги стосовно професійного навчання і підвищення
кваліфікації.
ПЕРЕЛІК ГРОМАДСЬКИХ
ТА ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
див. у пункті 19.

i

Інформацію про послуги громадських
організацій можна отримати в режимі
он-лайн на веб-сайті Всеукраїнського
інформаційного Центру допомоги учасникам
АТО за посиланням: cdu-ato.com.ua.
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3. ПРАВО НА ДОПОМОГУ ПО БЕЗРОБІТТЮ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1.

Стаття 9 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012
№ 5067-VI;

2.

Статті 6 і 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття» від 23.09.1999 № 1105-XIV;

3.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013 № 198.

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ

8

Призначається з восьмого дня після реєстрації в центрі
зайнятості
Подання заяви

ЯК ОТРИМАТИ?
До центру зайнятості подаються:
1.

Заява встановленої форми (див. зразок заяви);

2.

Довідка про грошове забезпечення (видається військкоматами, військовими частинами, органами, де особа проходила службу).
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3. ПРАВО НА ДОПОМОГУ ПО БЕЗРОБІТТЮ

					Директору
Печерського районного
ЗРАЗОК ЗАЯВИ
					
центру зайнятості м. Києва
					Петриченко О.Г.
					Іваненка Івана Івановича
ЗАЯВА
про призначення (поновлення)
виплати допомоги по безробіттю
Прошу призначити мені виплату допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому
Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», з 8-го дня після реєстрації.
Ознайомлений з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
03.10.2017			Підпис 			
Іваненко І.І.

РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ
Розмір визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу), залежно
від страхового стажу:

50%

55%

60%

70%

до 2 років

від 2 до 6 років

від 6 до 10 років

понад 10 років

Виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного
розміру:

100%

80%

70%

перші 90
календарних днів

протягом наступних 90
календарних днів

у подальшому

Тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів з моменту призначення протягом двох років.
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3. ПРАВО НА ДОПОМОГУ ПО БЕЗРОБІТТЮ

i

ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ
НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ
ЧОТИРИКРАТНОГО РОЗМІРУ
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ,
ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ.
А САМЕ:
З ТРАВНЯ 2017 – 6 736 ГРН. (1 684Х4)
З ГРУДНЯ 2017 – 7 048 ГРН. (1 762Х4).
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Допомога по безробіттю
встановлюється у кожному
випадку індивідуально.
Приблизний розмір
допомоги можна дізнатись
за допомогою калькулятору
розрахунку допомоги по
безробіттю: http://trud.gov.
ua/control/uk/job/calculator.

4.
ПРАВО НА ДОПОМОГУ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
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4. ПРАВО НА ДОПОМОГУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ СПРАВИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1.

Стаття 9 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012
№ 5067-VI;

2.

Статті 6 і 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття» від 23.09.1999 № 1105-XIV;

3.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її
виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013 № 198.

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ

30

Виплачується у випадку відсутності протягом місяця з
моменту реєстрації в центрі зайнятості підходящої роботи на
ринку праці

Подання заяви

i

Формула розрахунку допомоги для організації власної справи:

Д х К = В, де
Д – розмір допомоги по безробіттю за один місяць;
К – кількість місяців, що залишилось для виплати допомоги по
безробіттю;
В – допомога для організації власної справи.
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4. ПРАВО НА ДОПОМОГУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ СПРАВИ

ЯК ОТРИМАТИ?
1.

Подаємо до центру зайнятості заяву (див. зразок заяви) та бізнес-план (як
написати бізнес-план див. у пункті 11).

2.

Протягом 10 робочих днів після подання заяви приймається рішення про
виплату допомоги.

3.

У випадку позитивного рішення реєструємось як фізична особа-підприємець або засновник юридичної особи (див. пункт 12) та подаємо підтверджуючі документи про реєстрацію до центру зайнятості.

ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАСНОВНИКОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДОПОМОГА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВЛАСНОЇ СПРАВИ МОЖЕ БУТИ МЕНШОЮ НІЖ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮПІДПРИЄМЦЕМ.

					Директору
Печерського районного
ЗРАЗОК ЗАЯВИ
					
центру зайнятості м. Києва
					Петриченко О.Г.
					Іваненка Івана Івановича
ЗАЯВА
Прошу у зв’язку з відсутністю вакансій за спеціальністю (професією), що відповідають вимогам підходящої для мене роботи, здійснити одноразово виплату призначеної мені допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
З умовами отримання та порядком використання даного виду матеріального забезпечення ознайомлений.
03.10.2017			Підпис 			
Іваненко І.І.

ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА НА ВЛАСНУ СПРАВУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У РОЗМІРІ ЗАЛИШКУ ВІД
ПРИЗНАЧЕНОЇ ОСОБІ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ, РОЗМІР ЯКОЮ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ
ІНДИВІДУАЛЬНО.
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ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ ДЛЯ
ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО
ПРИЗНАЧЕННЯ ВИПЛАТИ ТАКОЇ
ДОПОМОГИ Є ЙОГО РОЗГЛЯД
КОМІСІЄЮ, ЯКА СТВОРЮЄТЬСЯ
ПРИ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ. ПІД ЧАС
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ЗАЯВНИК МАЄ
ЗАХИСТИТИ СВІЙ БІЗНЕС-ПЛАН.

У БІЛЬШОСТІ ЦЕНТРАХ ЗАЙНЯТОСТІ
ДІЮТЬ ЦЕНТРИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА (КОНСАЛТИНГОВІ
ЦЕНТРИ) У ЯКИХ МОЖНА НА
БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ ОТРИМАТИ
КОНСУЛЬТАТИВНУ ДОПОМОГУ
ЩОДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВЛАСНОЇ
СПРАВИ.

АДРЕСУ НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ МОЖНА ДІЗНАТИСЬ В РЕГІОНАЛЬНОМУ
ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ (див. пункт 15).
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5. ПРАВО НА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1.

Статті 6 і 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ;

2.

Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, затверджений постановою КМУ від 21.06.2017 № 432.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?
ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ГРОМАДСЬКІ ТА ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

1
КРОК

Подаємо заяву до найближчого органу соціального захисту населення за
встановленою формою (див. зразок заяви).
До заяви додаються:
1.

Копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або
учасника війни (засвідчення підписом особи)*.

2.

Копія наявного у особи документа, що підтверджує участь в антитерористичній операції (засвідчується підписом особи)**.

АДРЕСИ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МОЖНА ДІЗНАТИСЬ В РЕГІОНАЛЬНИХ
ДЕПАРТАМЕНТАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (див. пункт 14).
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					Начальнику
Управління праці та
ЗРАЗОК ЗАЯВИ
					соціального захисту населення
					Печерської районної в м. Києві
					державної адміністрації
					Мозговій О.В.
					Іваненка Івана Івановича
					
01001, м. Київ, вул. Івана Мазепи,
					буд. 3а, кв. 123.
					Тел.: 0957896711
					Посвідчення № 6708659
ЗАЯВА
про надання послуг із соціальної
та професійної адаптації
Прошу направити мене до Київського центру професійно-технічної освіти для проходження професійного навчання за спеціальністю «Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування».
До заяви додаю: 1. Копія посвідчення учасника бойових дій.2. Копія наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
03.10.2017			Підпис 			
Іваненко І.І.
Я, Іваненко Іван Іванович, даю згоду на використання та обробку персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
Підпис 

03.10.2017

**Документом, що підтверджує участь в антитерористичній операції може бути один із таких документів: наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України; довідка про
безпосередню участь особи в антитерористичній операції; рішення відомчої (або міжвідомчої)
комісії; довідка про обставини травми; витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії.
*Під час подання копії посвідчення особа пред’являє оригінал.
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2
КРОК

Направлення (див. зразок направлення) до центру зайнятості на професійну орієнтацію.
За результатами професійної орієнтації отримуємо висновки, які подаємо
до органу соціального захисту населення.
Професійна орієнтація:
1.

Ознайомлення людини з її здібностями та можливостями;

2.

Визначення підходящої професії чи спеціальності;

3.

Розвиток у людини позитивного ставлення до професії.

ЗРАЗОК НАПРАВЛЕННЯ
НА ПРОФОРІЄНТАЦІЮ
НАПРАВЛЕННЯ
на професійну орієнтацію
щодо вибору напряму професійного навчання
до Печерського районного
центру зайнятості м. Києва
Прізвище, ім’я та по батькові учасника антитерористичної операції Іваненко Іван
Іванович.
Освіта середня.
Професія, спеціальність «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».
Відомості про зайнятість не зайнятий трудовою діяльністю.
Мета надання професійної орієнтації визначення професійних здібностей.
Начальник Управління праці та
соціального захисту населення
Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації			

Підпис 		

МП

Мозгова О.В.

03 жовтня 2017 року
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Направлення (див. зразок направлення) та проходження професійного навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації.

3
КРОК

ЗРАЗОК НАПРАВЛЕННЯ
НА ПРОФНАВЧАННЯ
НАПРАВЛЕННЯ
на професійне навчання
Відповідно до договору від 25 березня 2017 року № 6789/17 Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві державної адміністрації
направляє на професійне навчання Іваненка Івана Івановича для професійної підготовки за професією, спеціальністю, навчальною програмою «Електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування» на строк 8 місяців.
Прибуття до підприємства, установи, організації 04 жовтня 2017 року.
Начальник Управління праці та
соціального захисту населення
Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації			

Підпис 		

МП

Мозгова О.В.

03 жовтня 2017 року

За результатами навчання отримуємо:
свідоцтво про присвоєння 		
або
(підвищення) робітничої кваліфікації		

документ про підвищення
кваліфікації

У ВИПАДКУ РЕЄСТРАЦІЇ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ,
ЗВІЛЬНЕНОГО У ЗАПАС, У
ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ВІН ТАКОЖ
МОЖЕ ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ,
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

ЯКЩО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ ЗА ПЕВНИМИ ПРОФЕСІЯМИ
ЧИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ВИМАГАЄ
ПОПЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО
ТА НАРКОЛОГІЧНОГО ОГЛЯДУ,
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ, ЗВІЛЬНЕНИЙ У
ЗАПАС, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПРОЙТИ ЙОГО У
ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.
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i

Попередньо професійну орієнтацію можна пройти самостійно, тобто «для
себе», в мережі Інтернет. Так, діє сайт «Моя кар’єра» (mycareer.org.ua), а також
є можливість скористатись мобільним додатком «Тест на профорієнтацію».

ГРОМАДСЬКІ ТА ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Сприяння військовослужбовцям, звільненим у запас, у сфері професійного навчання надають:
•

Київська міська спілка ветеранів АТО: veteranato.org.ua;

•

Координаційний центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей:
kcd.org.ua;

•

Центр зайнятості вільних людей: czvl.org.ua;

•

Представництво Британської Ради в Україні (безкоштовні курси англійської мови): britishcouncil.org.ua/NATO-english-courses;

•

Громадська організація «Центр розвитку лідерства»:
https://www.facebook.com/cld.ua/;

•

Громадська організація «Відкритий Університет Майдану»:
http://online.vum.org.ua/.

В УКРАЇНІ ГРОМАДСЬКА
ІНІЦІАТИВА «PROMETHEUS»
НАДАЄ ДОСТУП ДО ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЗА
РІЗНИМИ НАПРЯМАМИ НА
СВОЄМУ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІ:
PROMETHEUS.ORG.UA.

i

26

Інформацію про послуги
громадських організацій можна
отримати в режимі он-лайн
на веб-сайті Всеукраїнського
інформаційного Центру допомоги
учасникам АТО за посиланням:
cdu-ato.com.ua.

6.
ПРАВО ІНВАЛІДІВ
ВІЙНИ НА ПРОФЕСІЙНЕ
НАВЧАННЯ
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6. ПРАВО ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ НА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1.

Статті 6 і 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ;

2.

Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, затверджений постановою КМУ від 21.06.2017 № 432.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?
ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Для інвалідів війни професійне навчання здійснюється:
•

у порядку, встановленому для інших категорій (див. пункт 5);

•

згідно із рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії, визначеними в індивідуальній програмі реабілітації;

•

в реабілітаційних установах із відповідними умовами.

ІНВАЛІДИ ВІЙНИ
ОБОВ’ЯЗКОВО ДО
ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ
ПОСЛУГ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
АДАПТАЦІЇ ДОДАЮТЬ
КОПІЮ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ.

i

Інваліди війни можуть отримати
комплекс послуг із психологічної та
професійної адаптації, а також стосовно
працевлаштування у Всеукраїнському
центрі комплексної реабілітації осіб з
інвалідністю, який знаходиться у Київській
області за адресою: 07352, Київська обл.,
Вишгородський р-н, с. Лютіж, урочище
«Туровча лісова-2»; тел.: (04596) 40011;
e-mail: vcpri@ukr.net.
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7. ПРАВО ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ НА ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1.

Стаття 30 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012
№ 5067-VI;

2.

Порядок видачі ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на
ринку праці, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013 № 207.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?
ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЗАРЕЄСТРОВАНОГО
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ЧИ ПЕРЕБУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Інваліди війни можуть одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.
Ваучер надає право здійснити безкоштовне навчання за такими професіями та
спеціальностями:
 бджоляр;

 машиніст дорожньо-будівельних

машин;

 взуттьовик з ремонту взуття;

 монтажник гіпсокпртонних

 водій навантажувача;

конструкцій;

 водій тролейбуса;

 налагоджувальник

 електрогазозварник;

сільськогосподарських машин та
тракторів;

 зварник;

 налагоджувальник устаткування

 кондитер;

у виробництві харчової
продукції;

 кухар;
 машиніст автогрейдера;

 плодоовочівник;
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 покрівельник рулонних

 автомобільний транспорт;

покрівель та покрівель із
штучних матеріалів;

 агрономія;
 архітектура та

 робітник з комплексного

містобудування;

обслуговування й ремонту
будинків;

 будівництво та цивільна

інженерія;

 робітник фермерського

господарства;

 ветеринарна медицина;

 слюсар з ремонту

 технологія виробництва

сільськогосподарських машин та
устаткування;

і переробки продукції
тваринництва;

 столяр будівельник;

 геодезія та землеустрій;

 тракторист;

 електроенергетика,

електротехніка та
електромеханіка;

 тракторист-машиніст

сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва;

 захист і карантин рослин;
 інженерія програмного

 верстатник деревообробних

забезпечення;

верстатів;

 комп’ютерна інженерія;

 електромонтер з ремонту

 медична психологія;

та обслуговування
електроустаткування;

 медсестринство;

 машиніст бульдозера

 менеджмент;

(будівельні роботи);

 професійна освіта (за

 машиніст екскаватора;

спеціалізаціями);

 машиніст крана автомобільного;

 психологія;

 монтажник систем утеплення

 системний аналіз;

будівель;

 соціальне забезпечення;

 охоронник;

 соціальна робота;

 слюсар з експлуатації та ремонту

 харчові технології;

газового устаткування;

 слюсар-сантехнік;

 фізична терапія, ерготерапія;

 швачка;

 кібербезпека.
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7. ПРАВО ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ НА ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

1
КРОК

2
КРОК

3
КРОК

Подаємо до центру зайнятості такі документи:
1.

Заява;

2.

Паспорт;

3.

Трудова книжка;

4.

Документ про професійно-технічну або вищу освіту;

5.

Картка платника податків;

6.

Довідка військкомату або військової частини для підтвердження
страхового стажу;

7.

Копія посвідчення учасника бойових дій;

8.

Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

9.

Індивідуальна програма реабілітації (у разі наявності).

Протягом 8 робочих днів центр зайнятості приймає рішення стосовно видачі ваучера та протягом 3 робочих днів повідомляє заявника.

8 робочих днів

3 робочих дні

рішення стосовно видачі ваучера

повідомлення заявника

Заявник має забрати ваучер протягом 5 робочих днів з дня повідомлення
та протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з
навчальним закладом.

5 робочих днів

90 днів

заявник має
забрати ваучер

укладання договору про навчання
з навчальним закладом

АДРЕСИ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ МОЖНА ДІЗНАТИСЬ В РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ ЗАЙНЯТОСТІ
(див. пункт 15).
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8. ПРАВО НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1.

Статті 34 і 35 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012
№ 5067-VI;

2.

2. Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений постановою КМУ від
15.05.2013 № 340.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Підтвердження результатів неформального професійного навчання – це можливість особи підтвердити свої знання, уміння і навички по певній професії, які особа
здобула під час здійснення практичної діяльності, із отриманням свідоцтва державного зразка.

ІВАНЕНКУ І.І. ПІД ЧАС УЧАСТІ У АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ ДОВОДИЛОСЬ ЗДІЙСНЮВАТИ
РЕМОНТ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ, А САМЕ ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ
ІВАНЕНКО І.І. ВИРІШИВ ЗНАЙТИ РОБОТУ ЗВАРНИКА, АЛЕ ДЛЯ ЦЬОГО ЙОМУ ПОТРІБНЕ
СВІДОЦТВО. МАЮЧІ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ІВАНЕНКО І.І. МОЖЕ ОТРИМАТИ ТАКЕ СВІДОЦТВО
ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СВОЄЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗРЯДУ.

34

8. ПРАВО НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

НА СЬОГОДНІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ЗА ПРОФЕСІЄЮ КУХАР (3-6 РОЗРЯД). НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ МАЄ
ЗАПРОВАДИТИСЬ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ЗА ПРОФЕСІЯМИ «ЗВАРНИК», «ОХОРОННИК», «ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК РУЧНОГО
ЗВАРЮВАННЯ», «ПРОДАВЕЦЬ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» ТА «СЛЮСАР-РЕМОТНИК».

Підтвердження неформального професійного навчання професії «Кухар» здійснюється в таких закладах (заклад підтвердження):
 Вище комерційне училище Київського національного торговельно-

економічного університету;

 Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;
 Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби

зайнятості.

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

1
КРОК

Звертаємось до центру
зайнятості де отримує
направлення;

3
КРОК

Проходимо
підтвердження результатів
неформального навчання;

i

2
КРОК
4

КРОК

Після отримання направлення
звертаємось до закладу
підтвердження;
Отримуємо
свідоцтво/сертифікат.

Адреси центрів зайнятості можна дізнатись в регіональних центрах
зайнятості (див. пункт 15).
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8. ПРАВО НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ДЛЯ НОТАТОК
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9.ПРАВО НА ПСИХОЛОГІЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1.

Стаття 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ;

2.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, затверджений постановою КМУ від 12.07.2017 № 497.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?
ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ЦЕНТРИ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ ТА ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Звертаємось до органу соціального захисту населення із заявою у довільній формі
(див. зразок заяви).
До заяви додаються:
1.

Копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника
війни.

2.

Копія наявного у особи документа, що підтверджує участь в антитерористичній операції*.

Для отримання послуг психологічної реабілітації жодних документів в медичних
установах оформлювати не потрібно.
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9.ПРАВО НА ПСИХОЛОГІЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ

Після розгляду заяви військовослужбовець, звільнений у запас, отримує направлення на реабілітацію.

					Начальнику
Управління праці та
ЗРАЗОК ЗАЯВИ
					соціального захисту населення
					Печерської районної в м. Києві
					державної адміністрації
					Мозговій О.В.
					Іваненка Івана Івановича
					
01001, м. Київ, вул. Івана Мазепи,
					буд. 3а, кв. 123.
					Тел.: 0957896711
					Посвідчення № 6708659

ЗАЯВА
про надання послуг
психологічної реабілітації
Прошу направити мене до реабілітаційної установи Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення для отримання реабілітаційних послуг з
психологічної реабілітації.
До заяви додаю: 1. Копія посвідчення учасника бойових дій. 2. Копія наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
03.10.2017			Підпис 			
Іваненко І.І.

Я, Іваненко Іван Іванович, даю згоду на використання та обробку персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
Підпис 

03.10.2017

*Документом, що підтверджує участь в антитерористичній операції може бути один із таких
документів: наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України; довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції; рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії;
довідка про обставини травми; витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії.
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9.ПРАВО НА ПСИХОЛОГІЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ,
ЗВІЛЬНЕНИЙ У ЗАПАС,
САМОСТІЙНО ОБИРАЄ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ.

АДРЕСИ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МОЖНА
ДІЗНАТИСЬ В РЕГІОНАЛЬНИХ
ДЕПАРТАМЕНТАХ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ (див. пункт 14).

ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Послуги центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
•

психологічна допомога;

•

психотерапевтична підтримка;

•

консультації із соціально-педагогічних питань;

•

правова допомога;

•

лобіювання вирішення питань родини перед державними установами та залучення ресурсів територіальної громади (за потреби).

Для отримання допомоги необхідно звернутися до центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
АДРЕСИ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ МОЖНА ДІЗНАТИСЬ В РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (див. пункт 16).

Для військовослужбовців, звільнених у запас, та членів їх сімей, які проживають на
території Волинської і Рівненської областей та м. Києва у регіональних центрах
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діють консультаційні телефонні лінії:
Волинський
обласний центр

(099) 0301999 (працює: пн.-чт.
з 08:00 до 17:15, пт. з 08:00 до 16:00)

Київський міський
центр

(044) 4582768
(працює: пн.-пт. з 10:00 до 18:00)
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9.ПРАВО НА ПСИХОЛОГІЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ

(067) 7620606
(працює: пн.-пт. з 15:00 до 23:00)

Рівненський
обласний центр

У ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ДОПОМОГУ, ОКРІМ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС, МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ТАКОЖ ЧЛЕНИ ЇХ
СІМЕЙ.

ГРОМАДСЬКІ ТА ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Інформацію про громадські і інші організації та програми психологічної допомоги
можна отримати на веб-сайтах сайтах:
Київська міська спілка ветеранів АТО: veteranato.org.ua;
•

Координаційний центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей:
kcd.org.ua;

•

Сайт для учасників бойових дій на сході України: dopomoga-cv.gov.ua;

•

Психологічна кризова служба: psyservice.org;

•

Вісник Психологічної кризової служби:
facebook.com/Psychological.Crisis.Service.Ukraine/;

•

Всеукраїнський інформаційний Центр допомоги учасників АТО:
cdu-ato.com.ua;

•

«Центр AXIOS» (axioscentre.com.ua).

i

В Україні працює мобільний додаток «PFA mobile Ukraine» завдяки якому
можна отримати першу необхідну психологічну допомогу.
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10. ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ САМОСТІЙНО?

АЛГОРИТМ ПОШУКУ РОБОТИ

1

2

3

4

5

КРОК

КРОК

КРОК

КРОК

КРОК

Рішення щодо
потрібної
роботи

Визначення
джерел
вакансій

Визначення
методів пошуку
роботи

Підготовка
резюме

Співбесіда

1

РІШЕННЯ ЩОДО ПОТРІБНОЇ РОБОТИ

З метою прийняття рішення
слід визначити:
• наявні у вас знання;
• достатність наявних
у вас практичних
навичок для виконання
певної роботи (умінь);
• потреби ринку праці на
цей час;
• визначити сильні і
слабкі сторони, які
наявні у вас.

i

Військовослужбовці,
звільнені у запас, можуть
отримати допомогу
щодо прийняття
рішення стосовно
потрібної роботи під
час проходження
професійної орієнтації у
центрі зайнятості.

Варто відповісти на такі питання:
1. Яку саме роботу я хочу виконувати?
2. Який попит на таку роботу на ринку
праці?
3. Які для такої роботи потрібні знання та
практичні навички?
4. Якими із знань та практичних навичок
я володію?
5. Якими знаннями та практичними
навичками я не володію для такої
роботи і чи обов’язково вони необхідні
для виконання такої роботи?
6. Де я можу здобути знання та практичні
навички, якими я не володію?
7. Чи потрібно мені отримувати нову
професію чи спеціальність для такої
роботи?
Після прийняття рішення стосовно потрібної
роботи необхідно перейти до визначення
джерел вакансій.
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2

ДЕ ДІЗНАТИСЬ ПРО ВАКАНСІЮ?

Джерелами вакансій є:

Телебачення та радіо;

Періодичні видання із пошуку
роботи (газети, журнали, тощо)
та оголошення на дошках
оголошень, моніторах чи
транспорті;

Стенди у приміщеннях центрів
зайнятості;
Інтернет, зокрема сайти цікавих
для вас компаній.

Варто звертати увагу на таке:
•

вимоги до кандидата на вакантну посаду (досвід, освіта, тощо);

•

умови оплати праці;

•

процедура прийому на роботу (конкурс, співбесіда, тощо);

•

окремо слід звертати увагу на підприємства, які нещодавно почали свою
діяльність.
Найбільш розповсюдженні періодичні видання:
«Пропоную роботу» | «Aviso» | «Нова робота»
Найпоширеніші сайти із пошуку роботи:
rabota.ua | trud.gov.ua | job.ukr.net | hh.ua | work.ua | rabotaplus.ua
careejet.ua | novarobota.ua | rabotaslando.com.ua
Спеціалізованими сайтами для військовослужбовців, звільнених у запас, є:
veteranato.org.ua | kcd.org.ua | czvl.org.ua | cdu-ato.com.ua

i

Із інформацією про вакансії на посади державної служби в органах влади
можна ознайомитись на офіційних веб-сайтах відповідних державних
органів, офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань
державної служби (guds.gov.ua) та на веб-сайті «Нова державна служба»
(career.gov.ua).
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3

МЕТОДИ ПОШУКУ РОБОТИ

Спілкування
із особистими
контактами

Відвідування
підприємств
(«вільний пошук»)

Здійснення
телефонних
дзвінків

Розсилка резюме та
рекомендаційних
листів

До особистих контактів належать: родичі, друзі, знайомі, військовослужбовці з
якими спільно несли службу, колишні співробітники. Для ефективності варто систематизувати особисті контакти саме за згаданими категоріями. Спілкування із
особистими контактами дасть можливість отримати інформацію, а також рекомендацію, про вакансії які відомі вашим друзям, родичам, тощо.
Відвідування підприємств («вільний пошук») полягає у плановому відвідуванні
підприємств де можуть бути цікаві для вас вакансії. При такому відвідуванні варто
залишити своє резюме та контактні дані.
Здійснення телефонних дзвінків може здійснюватись як до випадкових роботодавців так і до роботодавців, інформацію про яких ви отримали із джерел вакансій.
Для здійснення дзвінка необхідно:
•

підготувати пропозиції для роботодавців;

•

можливі відповіді на запитання роботодавців;

•

інформацію про себе (освіта, досвід, тощо).
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДІВ ОСОБИСТИХ КОНТАКТІВ ТА ВІДВІДУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ТАК ЗВАНИХ «ПРИХОВАНИХ
ВАКАНСІЙ», ТОБТО ВАКАНСІЙ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЯКІ ВИ НЕ ЗНАЙДЕТЕ В ЖОДНОМУ
ДЖЕРЕЛІ ВАКАНСІЙ.
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4

ПІДГОТОВКА РЕЗЮМЕ

Структура резюме:
1. Контактна інформація;
2. Мета;
3. Освіта;
4. Кваліфікація;
5. Досвід роботи;
6. Додаткова інформація;
7. Рекомендації
(за наявності).

В контактній інформації вказується: прізвище, ім’я, по батькові; поштова адреса; телефон
(мобільний і домашній); адреса електронної
пошти.
В меті зазначається посада на яку претендуєте
або яку б мали бажання отримати.
В розділі освіта потрібно вказати про отриману освіту як вищу, так і середню, а також необхідно зазначити про проходження курсів підвищення кваліфікації, тренінги, семінари.

Досвід роботи вказується у зворотному хронологічному порядку за останні 10 років. Спочатку вказується останнє місце роботи. При описі досвіду роботи використовується така послідовність:
• назва компанії;
БАЖАНО ЩОБ В РЕЗЮМЕ У
ЛІВОМУ ВЕРХНЬОМУ КУТКУ БУЛА
• строки роботи;
РОЗМІЩЕНА ВАША ФОТОГРАФІЯ.
• посада;
ПРИ ЦЬОМУ, ФОТОГРАФІЯ МАЄ БУТИ
• посадові обов’язки;
ЗРОБЛЕНА У ДІЛОВОМУ СТИЛІ.
• професійні навички і досягнення.
Додаткова інформація містить відомості про володіння іноземними мовами, навичками користування комп’ютером і комп’ютерними програмами, членство в громадських та інших організаціях, особисті якості (хобі вказується тільки у тому випадку якщо воно пов’язане із бажаною роботою).
В розділі рекомендації вказуються особи, які можуть надати рекомендації. Це можуть бути колишні керівники, співробітники, тощо. Зазначений розділ вказується
тільки тоді коли є точна впевненість, що вам можуть надати позивні рекомендації.
ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ РЕЗЮМЕ:

 структурованість;  об’єктивність;  стислість;  вибірковість;  конкретність.

В РЕЗЮМЕ НЕ ВКАЗУЄТЬСЯ:

 опис здоров’я та фізичних даних; фізичні дані;
 причини про звільнення з попередньої роботи;  слабкі сторони.
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ЗРАЗОК РЕЗЮМЕ
ІВАНЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
Контактна інформація:
Дата народження:

19 травня 1980 р.

Домашня адреса:

01001, м. Київ, вул. І. Мазепи,
буд. 3-а, кв. 123

Телефон:

моб. (095) 789-67-11

E – mail:

ivanenko@ukr.net

Мета:

отримання посади менеджера з продажу

Освіта:

2003-2006 – Київський торгівельно-економічний університет
Спеціальність: «Облік та аудит»
2002-2003 – курси англійської мови «Персеверанс»
1997-2002 роки – Київський державний університет
Спеціальність: «Менеджмент організацій»

Кваліфікація:

менеджер-економіст знання основ менеджменту

Досвід роботи:

2014-2016 роки – служба в Збройних Силах України.
2004-2014 роки – ТОВ «Профіт», роздрібна торгівля,
менеджер з продажу: спілкування з клієнтами, пошук нових
клієнтів, супровід продажу.
2003-2004 роки – помічник менеджера з продажу: спілкування з
клієнтами, підготовка документів, організація зустрічей клієнтів,
доставка документів клієнтам компанії, виконання доручень
керівництва.

Додаткова
інформація:

готовий до відряджень та ненормованого робочого дня

Знання мов:

українська мова – рідна, англійська мова - вільно

Володіння ПК:

Windows, MS Office, Internet, оргтехніка, «1С - бухгалтерія», RP
Concorde

Права водія:

категорія «В», власний автомобіль

Особисті якості: пунктуальність, відповідальність, комунікабельність

У супровідному листі необхідно зазначити посаду на яку ви претендуєте, мотиви її зайняття, а
також сконцентрувати увагу на ваших сильних
сторонах. Супровідний лист має бути не більше
2-3 речень.
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5

СПІВБЕСІДА

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
УСПІХ НА СПІВБЕСІДІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО НАСКІЛЬКИ ВИ ЗМОЖЕТЕ ЗАЦІКАВИТИ РОБОТОДАВЦЯ!

ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ ДО СПІВБЕСІДИ:
1.

Не поспішайте одразу іти на співбесіду. Домовтесь про співбесіду через
день після надходження запрошення;

2.

Зберіть якнайбільше інформації про підприємство куди ви ідете на
співбесіду;

3.

Підготуйте усі необхідні документи для співбесіди: документи про освіту,
підвищення кваліфікації, резюме, відзнаки, сертифікати;

4.

Перед співбесідою проаналізуйте в яких позах і з якими жестами ви
почуваєтесь комфортніше. Займіть таку позу під час співбесіди;

5.

Поводьтесь як «оптиміст». Для цього бажано поспостерігати за людьми
оптимістичного характеру;

6.

Проаналізуйте свій життєвий досвід щоб визначити свої сильні сторони;

7.

Потренуйтесь віддзеркалювати манери і позу свого співрозмовника для
застосування ефекту «своєї людини»;

8.

Налаштуйтесь на співбесіду позитивно;

9.

Продумайте уявний перелік питань і можливі варіанти відповідей на них.

ПРИНЦИПИ РОЗМОВИ ІЗ РОБОТОДАВЦЯМИ:
1.

Не розповідайте про подробиці свого особистого життя;

2.

Більше розповідайте про свої навички, здібності, вміння і досягнення;

3.

Розповідайте про позитивні риси характеру, комунікативність, вміння
працювати в команді, а також організаторські здібності;

4.

Відповідайте чітко на питання, але продумано;

5.

Під кінець співбесіди поцікавтесь рівнем заробітної плати, а також
обов’язками, перспективами кар’єрного зростання, перспективами
розвитку підприємства, тощо.
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«ПРОВОКАТИВНІ» ПИТАННЯ ЯКІ МОЖЕ ЗАДАТИ РОБОТОДАВЕЦЬ:
1.

«Які ваші слабкі сторони (недоліки)?». При такому питанні слід
розповідати про недоліки які не мають відношення до вашої майбутньої
роботи. Наприклад: «Я боюсь висоти», тощо;

2.

«Які ваші успіхи або досягнення?». При такому питанні слід розповісти
про конкретні досягнення, але при цьому не варто себе занадто хвалити.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРИ СПІВБЕСІДІ:
1.

Давайте конкретні і чіткі відповіді.

2.

Не говоріть неправди;

3.

Не уникайте відповіді;

4.

Не відповідайте на запитання
запитанням;

5.

Намагайтесь говорити правильно;

6.

Вимкніть мобільний телефон
і не відповідайте на дзвінки.

ПРОЙТИ ПІДГОТОВКУ ДО
СПІВБЕСІДИ МОЖЛИВО
У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ВІЛЬНИХ
ЛЮДЕЙ (04080, М. КИЇВ,
ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА,
БУД. 18, ТЕЛ.: (067) 5070930,
CZVL.ORG.UA).

УНИКАЙТЕ ТАКИХ ПОМИЛОК ПРИ СПІВБЕСІДІ:
1.

Не сидіть розвалившись, не схрещуйте ноги та не кладіть руку на руку;

2.

Не ставте сумку на стіл і не приходьте на співбесіду з об’ємним пакетом;

3.

Дотримуйтесь виключно ділового стилю в одязі.

ПОМИЛКИ ПІД ЧАС ПОШУКУ РОБОТИ
•

неохайний зовнішній вигляд;

•

помилки при розмові;

•

відсутність мети пошуку роботи та
ентузіазму;

•

небажання підвищувати свою
кваліфікацію та її низький рівень;

•

невпевненість у собі;

•

підкреслення особистих зв’язків з
впливовими людьми.
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ДЕТАЛЬНО АЛГОРИТМ
ПОШУКУ РОБОТИ ПОКАЗАНО
У НАВЧАЛЬНОМУ МУЛЬТСЕРІАЛИ
«ПОШУК РОБОТИ»,
ЯКИЙ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ
НА КАНАЛІ «TOON UA» ЗА
ПОСИЛАННЯМ: https://
www.youtube.com/channel/
UCx2oO5gCIaoTV6b3BNLeAkg.

11.
ЯК РОЗПОЧАТИ
ВЛАСНУ СПРАВУ?

51

11. ЯК РОЗПОЧАТИ ВЛАСНУ СПРАВУ?

ЯК ЗНАЙТИ ІДЕЮ?
Для визначення сфери необхідно:
1.

Визначити чим саме ви хочете зайнятись: продавати, надавати послуги, виробляти продукцію;

2.

Визначте коло споживачів;

3.

Здійсніть попередні розрахунку стосовно витрат, які будуть необхідні для
відкриття вашої власної справи;

4.

Вивчіть ризики.

У БІЛЬШОСТІ ЦЕНТРАХ ЗАЙНЯТОСТІ ДІЮТЬ
ЦЕНТРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА АБО
КОНСАЛТИНГОВІ ЦЕНТРИ У ЯКИХ МОЖНА
НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ ОТРИМАТИ
КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО
ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ.

ПРИ ПОШУКУ ІДЕЇ
ДЛЯ ВІДКРИТТЯ
ВЛАСНОЇ СПРАВИ СЛІД
ВРАХОВУВАТИ ЕКОНОМІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ТОГО ЧИ
ІНШОГО РЕГІОНУ.

ЯК НАПИСАТИ БІЗНЕС-ПЛАН?
Бізнес-план – це своєрідний опис вашої ідеї із усіма необхідними деталями та розрахунками. Обсяг бізнес-плану не може бути більшим ніж 30-40 сторінок.
Завдання бізнес-плану:
 визначає мету;
 визначає потенціал реалізації проекту;
 покликаний залучити інвесторів.
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Орієнтовна структура бізнес-плану:
1.

Титульна сторінка та зміст;

2.

Вступ;

3.

Потенціал ринку;

4.

Огляд ринку;

5.

Команда (у випадку наявності партнерів);

6.

Фінансово-економічне обґрунтування;

7.

Ризики;

8.

Джерела залучення коштів
та їх використання;

9.

Додатки.

ІЗ ЗРАЗКАМИ
БІЗНЕС-ПЛАНІВ МОЖНА
ОЗНАЙОМИТИСЬ
НА ВЕБ-САЙТІ:
BIZNES-PLAN.AT.UA.

Титульна сторінка та зміст. На титульній сторінці мають зазначатись
назва вашого бізнес-проекту, контактні дані. До змісту включаються всі
розділи бізнес-плану.
Вступ. Має містити інформацію про ваш бізнес-проект. Зокрема, чим
саме займатиметься ваш бізнес-проект, які послуги надаватиме або який
саме продукт вироблятимете, чому саме люди захочуть користуватись
вашими послугами.

1-2

СТОРІНКИ

1-2

СТОРІНКИ

Також, у вступі слід зазначити які саме фінансові ресурси ви маєте намір залучити до бізнес-проекту. Вступ варто формувати після того як ви
сформуєте інші розділи бізнес-плану.
Потенціал ринку. У цьому розділі слід дати відповіді на такі питання:
•

наскільки великий ринок?

•

як швидко він росте?

•

які можливості росту і які потенційні загрози?

•

як ви будете вирішувати потенційні загрози?

5

СТОРІНОК

Огляд ринку. У даному розділі слід оцінити ваших суперників, які вже
працюють на ринку яку тільки виходять на нього. Тому слід дати відповіді
на такі питання:
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•

хто вони?

•

що продають?

•

яку частину ринку займають?

•

чому клієнти будуть надавати перевагу ваш, а не вашим суперникам?

•

які перешкоди у вас можуть виникнути при виході на обраний
вами ринок і як їх вирішити?
які непрямі конкуренти у вас є?

•

Команда. Якщо ви залучатимете інших партнерів у цьому розділі потрібно розповісти про них, ким вони є.
Фінансово-економічне обґрунтування. У зазначеному розділі слід детально описати доходи та видатки вашого бізнес-проекту, а також скласти прогноз по всім параметрам як мінімум на три роки.
Ризики. У цьому розділі слід розробити три сценарії розвитку подій:
• найгірший;
• середній;
• найкращий.
Також слід прописати дії у випадку настання того чи іншого сценарію.
Джерела залучення коштів та їх використання. У цьому розділі має
бути опис джерел з яких фінансуватиметься бізнес-проект, а також опис
витрачання коштів.

5

СТОРІНОК

10

СТОРІНОК

10

СТОРІНОК

10

СТОРІНОК

Зокрема, слід вказати про очікувані витрати на запуск бізнес-проекту,
купівлю обладнання, оренду приміщень, тощо.
Додатки. У додатках містяться всі необхідні документи, які підтверджують викладені у бізнес-плані позиції.
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СТАРТОВИЙ КАПІТАЛ
ДЖЕРЕЛА СТАРТОВОГО КАПІТАЛУ:
•

допомога для організації власної справи центром зайнятості
(див. пункт 4);

•

залучення грантів від громадських та міжнародних організацій;

•

залучення стартового капіталу через систему спільнокошт
(краудфандінг).

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК ВЛАСНОЇ СПРАВИ НАДАЮТЬ ТАКІ ОРГАНІЗАЦІЇ:
•

Програма розвитку ООН (ua.undp.org);

•

Міжнародна організація з міграції (iom.org.ua);

•

Ресурсний центр «Гурт» (gurt.org.ua);

•

Київська міська спілка ветеранів АТО: veteranato.org.ua;

•

Координаційний центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей:
kcd.org.ua;

•

Центр зайнятості вільних людей: czvl.org.ua;

•

Всеукраїнський інформаційний Центр допомоги учасників АТО:
cdu-ato.com.ua.

КРАУНДФАНДІГОВА ПЛАТФОРМА (громадське фінансування) – це своєрідний
майданчик де кожен охочий відкрити власну справу може отримати підтримку у вигляді добровільних внесків.
В Україні працюють такі краудфандінгові платформи:
•

«Велика ідея» (biggggidea.com);

•

«На-Стартє» (na-starte.com)$

•

«Міжнародний краудфандінг» (crowdfundinginternational.eu).
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Навчання основам підприємництва можна пройти в центрах зайнятості або скористатись послугами громадських та інших організацій.
Послуги стосовно навчання основам підприємницької діяльності надають:
•

Благодійний фонд «Карітас Україна» (caritas-ua.org);

•

Громадська організація «Центр розвитку лідерства» (facebook.com/cld.ua/);

•

«Відкритий Університет Майдану» (vumonline.ua);

•

Центр зайнятості вільних людей (czvl.org.ua);

•

«Центр AXIOS» (axioscentre.com.ua).

•

Он-лайн навчання надає платформа «Prometheus» (prometheus.org.ua).
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ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ
Підприємець – фізична особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність.

ПЕРЕВАГИ
•

ви сплачуєте один податок замість
декількох

•

фіксована сума податку (1, 2 групи
– 10-20% від мін. зарплати, або 3%,
5% від доходу.

•

єдиний соціальний внесок 22% від
мін. зарплати.

•

спрощена процедура реєстрації

•
•

НЕДОЛІКИ
•

обмеження щодо виду
діяльності:, обмін валют,
продаж підакцизних товарів
(алкоголь, паливо тощо),
продаж дорогоцінних
металів, інші (стаття 291.5
Податкового кодексу).

•

обмеження кількості
працівників

спрощений облік доходів (подання
декларації 1 раз на квартал)

•

обмеження за рівнем
доходів

дозвіл на використання готівкових
розрахунків

•

обмеження кола осіб, що
можуть бути ФОП

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариство з обмеженою відповідальністю – господарське товариство, що має
статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном.

ПЕРЕВАГИ
•
•

НЕДОЛІКИ

у спрощеному способі
реєстрації;
у мінімальному фінансовому
ризику для учасників, оскільки

•
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одним з недоліків ТОВ є те, що
будь-який член товариства
може покинути справу, не
чекаючи згоди інших учасників.
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в ТОВ більш захищені майнові
права;
•

у можливості розширення бізнесу
і залучення в нього інвестицій;

•

у можливості участі товариства
з обмеженою відповідальністю в
інших господарських товариствах;

•

у праві іноземних юридичних і
фізичних осіб бути засновниками
ТОВ;

•

у відсутності обмежень щодо
розміру статутного фонду;

•

у можливості використання
спрощеної системи
оподаткування;

•

можливість здійснення
зовнішньоекономічної діяльності.

При цьому йому необхідно
відшкодувати частину
вартості внеску в статутний
капітал;
•

ліквідація ТОВ – досить складна
і трудомістка процедура;

•

жорсткий контроль з боку
державних органів;

•

більш високі штрафи і збори;

•

у разі зміни та реорганізації
складу Товариства, необхідно
вносити зміни в установчі
документи;

•

необхідність виготовлення
печатки;

•

найм бухгалтера та
директора.

КООПЕРАТИВ
Кооператив – юридична особа, утворена фізичними та (або) юридичними особами,
які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської
та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

•

прибуток кооперативу розподіляється
між його членами не пропорційно їхнім
паям, а у відповідності з їх трудовим
внеском;

•

у такому ж порядку розподіляється
майно, що залишилося після ліквідації
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•

число членів в
кооперативі має бути
не менше 3 осіб, а
це істотно обмежує
можливості їх
створення;
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кооперативу та задоволення вимог його
кредиторів;

•

•

даний порядок розподілу матеріально
зацікавлює кожного члена кооперативу
більш сумлінно ставитися до своєї праці;

•

законодавством не обмежується
максимальна кількість членів кооперативу,
що надає великі можливості для фізичних
осіб для вступу в кооператив;

•

рівні права всіх членів в управлінні
кооперативом, так як кожен з них має
тільки один голос.

кожен член
кооперативу несе
обмежену субсидіарну
відповідальність за
боргами кооперативу
(тобто у разі
незадоволення вимог
самим кооперативом,
кожен його член
несе додаткову
відповідальність по
задоволенню вимог
кредитора).

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства.

ПЕРЕВАГИ
•
•
•

•
•

НЕДОЛІКИ

можливість реєстрації, як
юридичної особи так і фізичної
особи – підприємства;
можливість вести сімейний
бізнес;
вибір різних напрямів
діяльності (тваринництво,
вирощування бахчевих
культур, зелені, ягід,
садівництво і т.д.);
державні програми підтримки;
пільгове оподаткування.
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•

затратне виробництво (техніка,
пестициди,посівний матеріал і т.д.);

•

не приносить доходів відразу;

•

сезонність (стосується
зерноводства та овочеводства);

•

залежність від природних
факторів;

•

дуже складно отримати кредити у
комерційних банках;

•

складність збуту продукції за
вигідною ціною.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні
права за якими посвідчуються акціями.
Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та
приватні акціонерні товариства.
Акціонерні товариства є способом ведення великого бізнесу, який охоплює не тільки якийсь певний регіон, а і в цілому країну чи країни.

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ
ПІДПРИЄМЦЕМ?
Способи реєстрації фізичною особоюпідприємцем:

Особисто через
державного
реєстратора

ПЕРЕД РЕЄСТРАЦІЄЮ ПРИВАТНИМ
ПІДПРИЄМЦЕМ НЕОБХІДНО
ВИЗНАЧИТИСЬ ІЗ КОДОМ ВИДУ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КВЕД-2010).
ПЕРЕЛІК КВЕД-2010 ЗНАХОДИТЬСЯ НА
ВЕБ-САЙТІ: KVED.UKRSTAT.GOV.UA.

@

Через мережу
Інтернет

Особисто через державного реєстратора. Для цього слід звернутись до державного реєстратора в межах регіону в якому ви проживаєте та подати такі документи:
• копія та оригінал паспорта;
• копія та оригінал ідентифікаційного коду;
• заповнена реєстраційна картка (форма 10).
Через три дні вам видадуть виписку з єдиного державного реєстру.
Через мережу Інтернет. У мережі Інтернет зареєструватись приватним підприємцем можна на веб-сайті «Кабінет електронних сервісів Мін’юсту» (kap.minjust.gov.ua)
Заходимо на зазначений веб-сайт та реєструємось на ньому як користувач. Далі обираємо у розділі «Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» пункт меню
«Заява на державну реєстрацію юридичної особи або фізичної осби-підприємця».
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Наступні кроки виглядають так:
створюємо
заяву

підписуємо
заяву
електронним
цифровим
підписом

через
певний час
перевіряємо
заяву

відправляємо
заяву

отримуємо
електронний
або паперовий
документ про
реєстрацію

Такий спосіб реєстрації займає близько одного дня.
ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНОЮ
ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ
НЕОБХІДНО СТАТИ НА ОБЛІК В
ПОДАТКОВІЙ ІНСПЕКЦІЇ.

РЕЄСТРАЦІЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ
МОЖЛИВА ТІЛЬКИ У ВИПАДКУ
НАЯВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО
ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ.

ЯК ОБРАТИ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ?
Для взяття на облік в податковій інспекції потрібно подати такі документи:
•

копію паспорта та ідентифікаційного коду;

•

заяву щодо застосування єдиного податку (необхідно обрати групу);

•

виписку з єдиного державного реєстру;

•

книгу обліку доходів;

•

заяву на ім’я начальника податкової інспекції.

Усі приватні підприємці діляться на 4 групи оподаткування. Для того щоб визначити
яка саме група підходить вам скористайтесь таблицею нижче.
Група

Ставка єдиного податку

Статус

Дохід

Наймані
працівники

І

До 10% прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року

Фізична особапідприємець

До 300
тис. грн.

0

ІІ

До 20% від мінімальної зарплати, встановленого на 1 січня
звітного року

Фізична особапідприємець

До 1,5
млн. грн.

До 10
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ІІІ

3% від доходу для платників
ПДВ / 5% від доходу для платників ПДВ

IV

Залежно від площі та типу земельних ділянок/водних наді- Юридичні особи-с/г
лів та їх нормативної грошової товаровиробники
оцінки

i

Фізичні особипідприємеці та
юридичні особи

До 5 млн.
грн.

Необмежено

Необмежено

Необмежено

Консультації стосовно відкриття власної справи можна отримати за допомогою
додатку державної служби зайнятості «Центр розвитку підприємництва» та
додатку Ресурсного центру «Гурт» «GURT.Biz Довідник підприємця».

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ЮРИДИЧНУ ОСОБУ?
Етапи реєстрації:
1.

Підготовка та підписання документів для реєстрації.

2.

Подача документів для державної реєстрації юридичної особи.

3.

Реєстрація юридичної особи та взяття на облік в податковій інспекції та
органах статистики.

4.

Повідомлення контролюючих органів про прийняття працівника на роботу.

5.

Виготовлення печатки.

6.

Відкриття рахунку в банківській установі.

7.

Реєстрація юридичної особи платником ПДВ.

8.

Реєстрація платником єдиного податку.

1. Підготовка та підписання документів для реєстрації:
•

прийняття і оформлення рішення;

•

визначення розміру статутного капіталу;

•

обрання видів господарської діяльності товариства;

•

затвердження статуту;

•

призначення керівництва.
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12. ЯКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВУ ФОРМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ОБРАТИ?

2. Подача документів для державної реєстрації юридичної особи до державного реєстратора:
•

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1);

•

примірник рішення про створення (протокол зборів засновників);

•

примірник статуту.

3. Реєстрація юридичної особи. Протягом 24 годин після прийому документів
реєстратор має здійснити реєстрацію.
4. Подача повідомлення про прийняття працівника на роботу здійснюється шляхом надсилання листа до податкової інспекції.
5. Виготовлення печатки. Для отримання печатки директору або уповноваженій
особі достатньо звернутися до будь-якої організації, що займається виготовленням
печаток, штампів.
6. Відкриття юридичною особою рахунку в банківській установі. До банківської
установи подаються такі документи:
•

заява про відкриття поточного рахунку;

•

копія статуту;

•

копія виписки з Єдиного державного реєстру;

•

копія наказу про призначення директора;

•

копія протоколу про створення;

•

картка із зразками підписів і відбитка печатки;

•

інші документи передбачені внутрішньою політикою банку.

7. Реєстрація юридичної особи платником ПДВ. Юридична особа може
зареєструватися платником ПДВ шляхом подачі державному реєстратору, як додатка
до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1).
8. Реєстрація платником єдиного податку. Обрання спрощеної системи
оподаткування здійснюється шляхом подачі до контролюючих органів заяви про
застосування спрощеної системи оподаткування, яка може подаватися як додаток
до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи.
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13. ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
1.

Стаття 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011
№ 3460-VI.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?
ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
(див. пункт 16)

ГРОМАДСЬКІ ТА ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ (див. пункт 19)

ЦЕНТРИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ (див. пункт 18)
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14. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

№
п/п

Назва

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

21100, м. Вінниця, вул.
Соборна,
буд. 89

(0432) 611636
(0432) 562577

vindsmp.gov.ua

1.

Департамент соціальної
та молодіжної політики
Вінницької ОДА

2.

Департамент соціального 43027, м. Луцьк,
захисту населення
Київський майдан,
Волинської ОДА
буд. 9

(0332) 243447

voladm.gov.ua

3.

Департамент соціального 49094, м. Дніпро, вул.
(056) 7709029
захисту населення
Набережна Перемоги,
(056) 7427098
Дніпропетровської ОДА
буд. 26

adm.dp.gov.ua

4.

Департамент соціального 84333,
захисту населення
м. Краматорськ, вул.
Донецької ОДА
Маяковського, буд. 24

(06264) 63607
(06264) 63764

donoda.gov.ua

5.

Департамент праці та
соціального захисту
населення Житомирської
ОДА

10005,
м. Житомир,
вул. Черняховського,
буд. 105

(0412) 4747408

dpszn.gov.ua

6.

Департамент соціального
88003, м. Ужгород,
захисту населення
вул. Тургенєва, буд. 8
Закарпатської ОДА

(03122) 35546

zaksoc.gov.ua

7.

69063,
Департамент соціального
м. Запоріжжя,
захисту населення
вул. Олександрівська,
Запорізької ОДА
буд. 48

(061) 7644265
(061) 7643686

dszn-zoda.gov.ua

8.

Департамент соціальної
політики ІваноФранківської ОДА

(0342) 503083

gupszn.if.gov.ua

9.

Департамент соціального 04119, м. Київ,
вул. Мельникова,
захисту населення
буд. 40
Київської ОДА

(044) 2868304

koda.gov.ua

(0522) 222837

gutszn.kr-admin.
gov.ua

76000, м. ІваноФранківськ,
вул. Л. Курбаса, буд. 2

25022,
Департамент соціального
м. Кропивницький,
10. захисту населення
вул. В. Чорновола,
Кіровоградської ОДА
буд. 38
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Контактні
телефони

Сайт

93411,
Департамент соціального
м. Сєвєродонецьк,
11. захисту населення
Гвардійський просп.,
Луганської ОДА
буд. 30/1

(06452) 30030

loga.gov.ua

Департамент соціального 79046, м. Львів,
12. захисту населення
вул. Митрополита
Львівської ОДА
Андрея, буд. 10

(032) 2553770

loda.gov.ua

Департамент соціального
54003, м. Миколаїв,
13. захисту населення
вул. Акіма, буд. 2
Миколаївської ОДА

(0512) 550085

mk.gov.ua

Департамент соціального 65007, м. Одеса,
14. захисту населення
вул. Мечникова,
Одеської ОДА
буд. 102

(048) 7851840
(048) 7847266

oda.odessa.gov.ua

Департамент праці та
15. соціального захисту
населення Одеської ОДА

(0532) 681232
(0532) 630938

plsz.gov.ua

Департамент соціального 33028, м. Рівне,
16. захисту населення
вул. Словацького,
Рівненської ОДА
буд. 1

(0362) 633610

rv.gov.ua

Департамент соціального
40000, м. Суми,
17. захисту населення
вул. 9 Травня, буд. 2
Сумської ОДА

(0542) 601254
(0542) 600208

soc-zahyst.sm.
gov.ua

Департамент соціального 46021, м. Тернопіль,
18. захисту населення
вул. М. Грушевського,
Тернопільської ОДА
буд. 8

(0352) 522151
(0352) 520581

sobes-ter.gov.ua

Департамент соціального 64200, м. Харків,
19. захисту населення
пл. Свободи, буд. 5,
Харківської ОДА
3 під’їзд, 7 поверх

(057) 7052668
(057) 7052693

kharkivoda.gov.ua

Департамент соціального 72000, м. Херсон,
20. захисту населення
вул. Потьомкінська,
Херсонської ОДА
буд. 13-а

(0552) 225437
(0552) 261812

khoda.gov.ua

№
п/п

Назва

Адреса

36023, м. Полтава,
вул. Ціолковського,
буд. 47
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Контактні
телефони

Сайт

29000,
Департамент соціального
м. Хмельницький,
21. захисту Хмельницької
Майдан
ОДА
Незалежності, буд. 1

(0382) 657636
(0382) 651133

hmsoczahist.
com.ua

Департамент соціального
18033, м. Черкаси,
22. захисту населення
вул. Громова, буд. 10
Черкаської ОДА

(0472) 633777
(0472) 634611

ck-oda.gov.ua

Департамент соціального
58018, м. Чернівці,
23. захисту населення
вул. Головна, буд. 245
Чернівецької ОДА

(03722) 45537
(03722) 45803

bukoda.gov.ua

Департамент соціального 14028, м. Чернігів,
24. захисту населення
просп. Миру,
Чернігівської ОДА
буд. 116-а

(04622) 53869
(04622) 53423

upsz.cg.gov.ua

(044) 4087454
(044) 4083974

dsp.kievcity.gov.
ua

№
п/п

25.

Назва

Департамент соціальної
політики Київської МДА

Адреса

03165, м. Київ,
вул. Комарова, буд. 7
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15. РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ

№
п/п

Назва

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

1.

Вінницький обласний
центр зайнятості

21000, м. Вінниця,
вул. Стрілецька,
буд. 3

(0432) 551780

dcz.gov.ua/vin

2.

Волинський обласний
центр зайнятості

43000, м. Луцьк,
вул. Б. Хмельницького, буд. 3-а

(0332) 724568

dcz.gov.ua/vol

3.

Дніпропетровський
обласний центр
зайнятості

49038, м. Дніпро,
вул. Княгині Ольги,
буд. 2

(056) 7706049

dcz.gov.ua/dnp

4.

Донецький обласний
центр зайнятості

84331,
м. Краматорськ,
Краматорський
бульв., буд. 41

(06264) 86594

dcz.gov.ua/don

5.

Житомирський обласний
центр зайнятості

10001, м. Житомир,
вул. Київська, буд. 83

(0412) 360328

dcz.gov.ua/zhy

6.

Закарпатський обласний
центр зайнятості

88018, м. Ужгород,
вул. Новака, буд. 8

(0312) 649800

dcz.gov.ua/zak

7.

Запорізький обласний
центр зайнятості

69037, м. Запоріжжя,
вул. Незалежної
України, буд. 56-а

(0612) 331147

dcz.gov.ua/zap

8.

Івано-Франківський
обласний центр
зайнятості

76002, м. ІваноФранківськ,
вул. Деповська,
буд. 89-а

(0342) 755670

dcz.gov.ua/ifr

9.

Київський обласний
центр зайнятості

02100, м. Київ,
пров. Будівельників,
буд. 5-а

(044) 5592238

dcz.gov.ua/kir

25000,
м. Кропивницький,
вул. Є. Маланюка,
буд. 15

(0522) 245575

dcz.gov.ua/kid

Кіровоградський
10. обласний центр
зайнятості
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№
п/п

Назва

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

11.

Луганський обласний
центр зайнятості

93405,
м. Сєвєродонецьк,
вул. Гагаріна, буд. 20-в

(06452) 21903

dcz.gov.ua/lug

12.

Львівський обласний
центр зайнятості

79039, м. Львів,
вул. Д. Бортнянського, (0322) 334142
буд. 11-а

dcz.gov.ua/lviv

13.

54001, м. Миколаїв,
Миколаївський обласний
вул. Нікольська,
центр зайнятості
буд. 68

(0512) 371331

dcz.gov.ua/mik

14.

65007, м. Одеса,
Одеський обласний центр
вул. Адм. Лазарева,
зайнятості
буд. 10

(048) 7111240

dcz.gov.ua/ode

15.

Полтавський обласний
центр зайнятості

36000, м. Полтава,
вул. Полтавська,
буд. 45

(0532) 569538

dcz.gov.ua/pol

16.

Рівненський обласний
центр зайнятості

33013, м. Рівне,
вул. Кавказька,
буд. 9-а

(0362) 266486

dcz.gov.ua/rov

17.

Сумський обласний центр 40000, м. Суми,
зайнятості
вул. Соборна, буд. 23

(0542) 685521

dcz.gov.ua/sum

18.

46000, м. Тернопіль,
Тернопільський обласний
вул. Текстильна,
центр зайнятості
буд. 1-б

(0352) 524233

dcz.gov.ua/ter

19.

Харківський обласний
центр зайнятості

61000, м. Харків,
вул. Броненосця
Потьомкіна, буд. 1

(057) 7149634

dcz.gov.ua/kha

20.

Херсонський обласний
центр зайнятості

73027, м. Херсон,
вул. Стрітенська,
буд. 7-а

(0552) 461022

dcz.gov.ua/khе
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№
п/п

Назва

Хмельницький обласний
21.
центр зайнятості

Контактні
телефони

Сайт

29000, м.
Хмельницький,
пров. Шевченка,
буд. 10

(0382) 764642

dcz.gov.ua/khm

Адреса

22.

Черкаський обласний
центр зайнятості

18008, м. Черкаси,
вул. В. Ложешнікова,
буд. 56

(0472) 639444

dcz.gov.ua/chk

23.

Чернівецький обласний
центр зайнятості

58000, м. Чернівці,
вул. Університетська,
буд. 31

(0372) 522232

dcz.gov.ua/chn

24.

Чернігівський обласний
центр зайнятості

14000, м. Чернігів,
вул. М. Коцюбинського, буд. 40

(04622) 42387

dcz.gov.ua/chg

25.

Київський міський центр
зайнятості

01033, м. Київ,
вул. Жилянська,
буд. 47-б

(044) 2451717

dcz.gov.ua/kie
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16. РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

№
п/п

Назва

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

(0432) 672966
(0432) 671219

vin-ocsssdm.com

1.

Вінницький обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

21050, м. Вінниця,
вул. Монастирська,
буд. 47

2.

Волинський обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

43025, м. Луцьк,
вул. Степана Бандери, (0332) 727710
буд. 5

3.

Дніпропетровський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

49054, м. Дніпро,
просп. О. Поля,
буд. 83/2

(056) 3704818

docsssdm.dp.
gov.ua

4.

Донецький обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

84100, Донецька обл.,
м. Слов’янськ,
вул. Вільна, буд. 7а

(06264) 63607
(06264) 63764

facebook.com/
docsssdm/

5.

Житомирський обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

11500, Житомирська
обл., м. Коростень,
вул. Пролетарська,
буд. 3

(04142) 45100
(04142) 22360

korostencsprnas.
ucoz.net

6.

Закарпатський обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

88008, м. Ужгород,
пл. Народна, буд. 4,
4 поверх

(0312) 34000

zocsssdm@gmail.
com

7.

Запорізький обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

69000, м. Запоріжжя,
вул. Рекордна, буд. 24

(061) 2398181

цсс.укр

8.

Івано-Франківський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

76000, м. ІваноФранківськ,
вул. М. Грушевського,
буд. 21

(0342) 23564

if-ocsssdm.at.ua

9.

Київський обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

01601, м. Київ,
вул. С. Петлюри,
буд. 16

(044) 2358435

ssd-koda.gov.ua

25000,
м. Кропивницький,
вул. Преображенська,
буд. 2

(0522) 321007

ocsssdm.kr-admin.
gov.ua

Кіровоградський
обласний центр
10.
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
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vocsssdm.co.ua
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№
п/п

Назва

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

Луганський обласний
11. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

93401,
м. Сєвєродонецьк,
вул. Федоренка,
буд. 41

(0642) 581813

Львівський обласний
12. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

79039, м. Львів,
вул. Чайковського,
буд. 17

(032) 2610942

locssm.kl.com.ua

Миколаївський обласний
54001, м. Миколаїв,
13. центр соціальних служб
вул. Спаська, буд. 43/5
для сім’ї, дітей та молоді

(0512) 376492

ocss.mk.ua

Одеський обласний центр
65107, м. Одеса,
14. соціальних служб для
вул. Канатна, буд. 83
сім’ї, дітей та молоді

(048) 7283860

oda.odessa.gov.ua

Полтавський обласний
15. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

36029, м. Полтава,
вул. Жовтнева, буд. 54

(0532) 229411

Рівненський обласний
16. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

33000, м. Рівне,
вул. Дубенська, буд.
9-а

(0362) 631865

rocsssdm.rv.ua

Сумський обласний центр
40022, м. Суми,
17. соціальних служб для
вул. Троїцька, буд. 26
сім’ї, дітей та молоді

(0542) 254233

Socsumy.ucoz.
com

Тернопільський обласний
46008, м. Тернопіль,
18. центр соціальних служб
вул. Шпитальна, буд. 7
для сім’ї, дітей та молоді

(0352) 220395

Харківський обласний
19. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

61000, м. Харків,
Майдан Свободи,
буд. 5/1

(057) 7570896

xocsssdm.org.ua

Херсонський обласний
20. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

73025, м. Херсон,
вул. Воронцовська,
буд. 11

(0552) 263551

ocsssdm.ks.ua
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№
п/п

Назва

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

Хмельницький обласний
21. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

29000,
м. Хмельницький,
Львівське шосе,
буд. 10/1

(0382) 765558

hocsssdm.org.ua

Черкаський обласний
22. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

18008, м. Черкаси,
вул. Громова, буд. 10

(0472) 630554

ck-oda.gov.ua

Чернівецький обласний
23. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

58000, м. Чернівці,
вул. Університетська,
буд. 20

(0372) 552802

ocsssdm.cv.ua

Чернігівський обласний
24. центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

14000, м. Чернігів,
вул. Шевченка, буд. 21

(0462) 778984

ocssm.cg.gov.ua

Київський міський центр
25. соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

02000, м. Київ,
вул. О. Довженка,
буд. 2, 1 під’їзд

(044) 4582767

ssm.kiev.ua
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17. ЦЕНТРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

№
п/п

Назва

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

1.

Бородянський центр
соціально-психологічної
реабілітації населення
Державної служби
України у справах
ветеранів та учасників
АТО

07800, Київська обл.,
смт. Бородянка,
вул. Центральна,
буд. 228

(04577) 52002
(04577) 53050
(050) 3344816

borodyanka.
cspr.info

2.

Іванківський центр
соціально-психологічної
реабілітації населення
Державної служби
України у справах
ветеранів та учасників
АТО

07201, Київська обл.,
смт. Іванків,
вул. Поліська,
буд. 65а

(04591) 52646
(04591) 52719

ivankiv.cspr.info

3.

Києво-Святошинський
центр соціальнопсихологічної реабілітації
населення Державної
служби України у справах
ветеранів та учасників
АТО

08150, Київська
обл., КиєвоСвятошинський р-н,
м. Боярка,
вул. Хрещатик,
буд. 83

(04598) 46851

boyarka.cspr.info

4.

Соціально-психологічний
центр м. Славутич
Державної служби
України у справах
ветеранів та учасників
АТО

07100, Київська обл.,
м. Славутич, вул. 77-ї
Гвардійської дивізії,
буд. 3а

(04579) 29412
(04579) 21580
(04579) 29421

5.

Центр соціальнопсихологічної реабілітації
населення у м. Коростень
Державної служби
України у справах
ветеранів та учасників
АТО

11500, Житомирська
обл., м. Коростень,
вул. Пролетарська,
буд. 3

(04142) 45100
(04142) 22360

korostencsprnas.
ucoz.net

6.

Всеукраїнський центр
комплексної реабілітації
осіб з інвалідністю

07352, Київська обл.,
Вишгородський р-н,
с. Лютіж, урочище
«Туровча лісова-2»

(04596) 40011
(04596) 40394

vcpri.com.ua
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18. РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

1.

Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у Вінницькій
області

21036, м. Вінниця,
вул. Пирогова, буд. 82

0800213103

vinnytsa.legalaid.
gov.ua/ua

2.

Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у Волинській
області

43000, м. Луцьк,
вул. Дубнівська,
буд. 36

0800213103

volyn.legalaid.gov.
ua/ua

3.

Регіональний
центр з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги
у Дніпропетровській
області

49020, м. Дніпро,
вул. Старокозацька,
буд. 56

0800213103

dnipro.legalaid.
gov.ua/ua

4.

Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у Донецькій та
Запорізькій областях

69002, м. Запоріжжя,
просп. Соборний,
буд. 77, 8 поверх

0800213103

zaporizhya.
legalaid.gov.ua/ua

5.

Регіональний центр з
надання безоплатної
10014, м. Житомир,
вторинної правової
Майдан Соборний,
допомоги у Житомирській буд. 1
області

0800213103

zhytomyr.legalaid.
gov.ua/ua

6.

Регіональний центр з
надання безоплатної
88017, м. Ужгород,
вторинної правової
вул. Загорська,
допомоги у Закарпатській буд. 51, 2 поверх
області

0800213103

zakarpattya.
legalaid.gov.ua/ua

7.

Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги в ІваноФранківській області

0800213103

frankivsk.legalaid.
gov.ua/ua

№
п/п

Назва

76018,
м. Івано-Франківськ,
вул. Грюнвальдська,
буд. 8
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№
п/п

Назва

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

8.

Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у Київській
області

09104, Київська обл.,
вул. Гайок, буд. 4

0800213103

kyivreg.legalaid.
gov.ua/ua

9.

Регіональний
центр з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги у
Кіровоградській області

25022,
м. Кропивницький,
вул. Дворцова
буд. 32/29

0800213103

kirovohrad.
legalaid.gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
10. вторинної правової
допомоги у Луганській та
Харківській областях

61022, м. Харків,
Майдан Свободи,
буд. 5, 5 під’їзд,
3 поверх (ліве крило)

0800213103

kharkiv.legalaid.
gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
11. вторинної правової
допомоги у Львівській
області

79008, м. Львів,
вул. Валова, буд. 31,
4 поверх

0800213103

lviv.legalaid.
gov.ua/ua

Регіональний
центр з надання
12. безоплатної вторинної
правової допомоги у
Миколаївській області

54001, м. Миколаїв,
вул. Нікольська,
буд. 46

0800213103

mykolaiv.legalaid.
gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
13. вторинної правової
допомоги в Одеській
області

65023, м. Одеса,
вул. Льва Толстого,
буд. 6

0800213103

odesa.legalaid.
gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
14. вторинної правової
допомоги у Полтавській
області

36020, м. Полтава,
вул. Європейська,
буд. 37/40

0800213103

poltava.legalaid.
gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
15. вторинної правової
допомоги у Рівненській
області

33013, м. Рівне,
вул. Кавказька, буд. 7

0800213103

rivne.legalaid.gov.
ua/ua
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№
п/п

Назва

Адреса

Контактні
телефони

Сайт

Регіональний центр з
надання безоплатної
16. вторинної правової
допомоги у Сумській
області

40035, м. Суми,
вул. Першотравнева,
буд. 29, 3 поверх

0800213103

sumy.legalaid.gov.
ua/ua

Регіональний
центр з надання
17. безоплатної вторинної
правової допомоги у
Тернопільській області

46003, м. Тернопіль,
вул. За Рудкою,
буд. 33, офіс 603

0800213103

ternopil.legalaid.
gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
18. вторинної правової
допомоги у Херсонській
області

73036, м. Херсон,
вул. Перекопська,
буд. 169

0800213103

kherson.legalaid.
gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
29000,
19. вторинної правової
м. Хмельницький,
допомоги у Хмельницькій вул. Свободи, буд. 70
області

0800213103

khmelnytskyi.
legalaid.gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
20. вторинної правової
допомоги у Черкаській
області

18002, м. Черкаси,
вул. Небесної Сотні,
буд. 3

0800213103

cherkasy.legalaid.
gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
21. вторинної правової
допомоги у Чернівецькій
області

58022, м. Чернівці,
вул. В. Аксенина,
буд. 5

0800213103

chernivtsi.legalaid.
gov.ua/ua

Регіональний центр з
надання безоплатної
22. вторинної правової
допомоги у Чернігівській
області

14000, м. Чернігів,
вул. П’ятницька,
буд. 39, офіс 711

0800213103

chernihiv.legalaid.
gov.ua/ua

04050, м. Київ,
вул. П. Майбороди,
буд. 23

0800213103

kyiv.legalaid.gov.
ua/ua

23.

Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у місті Києві
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19. ГРОМАДСЬКІ ТА ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ

№
п/п

Назва

Контактні
телефони

Адреса

Сайт

Сприяння у працевлаштуванні, професійному навчанні та реабілітації
1.

Організація з безпеки
і співробітництва у
Європі в Україні

01030, м. Київ,
вул. Стрілецька, буд. 16

(044) 4920382

osce.org/uk

2.

НАТО в Україні

04112, м. Київ, вул. І.
Сікорського, буд. 4-л

(044) 4619405

nato.int/cps/uk

3.

Благодійний фонд
«Карітас Україна»

01001, м. Київ, вул. Шота
(044) 5905160
Руставелі, буд. 16, 9 поверх

4.

Ресурсний центр «Гурт»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52, офіс 609

(044) 2961052

gurt.org.ua

5.

Громадська організація
«Центр розвитку
лідерства»

03118, м. Київ,
просп. В. Лобановського,
буд. 150

(067) 5994748

cld-ua.com

6.

Відкритий Університет
Майдану

(067) 3388843

vumonline.ua

7.

Центр зайнятості
вільних людей

04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18

(067) 5070930

czvl.org.ua

8.

Центр «AXIOS»

01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 4-б

(050) 4387658

axioscentre.com.
ua

9.

Київська міська спілка
ветеранів АТО

02000, м. Київ,
бульв. Т. Шевченка, буд. 3

(096) 8715570

veteranato.org.
ua

Координаційний центр
10. допомоги учасникам
АТО та членам їх сімей

03113, м. Київ,
вул. Дегтярівська, буд. 49-г
(098) 0408404
50001, Дніпропетровська
(056) 4901616
обл., м. Кривий Ріг,
пл. Визволення, буд. 2

caritas-ua.org

kcd.org.ua

Надання підтримки розвитку власної справи
11.

Програма розвитку ООН 01201, м. Київ,
в Україні
Кловський узвіз, буд. 1

(044) 2539363

ua.undp.org

12.

Міжнародна організація 01001, м. Київ,
з міграції в Україні
вул. Михайлівська, буд. 8

(044) 5685015

iom.org.ua

Надання правової допомоги
13.

Громадська організація
«Юридична сотня»

01033, м. Київ,
вул. Гайдара, буд. 58/10
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20. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ

1.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття» від 02.03.2000 №1533-ІІІ;

2.

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 №5067-VI;

3.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 №3460-VI;

4.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації,
перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» від
20.03.2013 №198;

5.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі
ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» від
20.03.2013 №207;

6.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 26
та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» від
15.04.2013 №347;

7.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції» від
21.06.2017 №432;

8.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» від
12.07.2017 №497;

9.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку
надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб» від 03.01.2013 №2;

10. Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних» від 31.05.2015
№318/655;
11. Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку
надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності» від 15.06.2015 №613.
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