Департамент соціального захисту населення
Миколаївської обласної державної адміністрації

ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ
ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ УЧАСНИКІВ АТО

Державна служба зайнятості
Вашому працевлаштуванню:

готова

сприяти

У центрах зайнятості Вам допоможуть:

знайти роботу – постійну або тимчасову;

підвищити кваліфікацію або отримати нову
конкурентоспроможну на сучасному ринку праці
професію;

отримати матеріальну підтримку шляхом
участі в громадських роботах;

отримати статус безробітного та матеріальну
допомогу на випадок безробіття.

Звертаємо Вашу увагу!
Постановою Кабінету Міністрів України від
09.04.2014 №111 «Питання грошового забезпечення
військовослужбовців, які проходять військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період»
встановлено, що військовослужбовцям, які проходять
військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період виплачується грошове забезпечення, з
якого сплачується єдиний внесок, в тому числі на випадок
безробіття.
Отже, період перебування на військовій службі під
час мобілізації зараховується до Вашого страхового стажу,
що дає Вам право на отримання статусу безробітного та
призначення допомоги по безробіттю при зверненні до
державної служби зайнятості після проходження
військової служби.

Звертатися до:

будь-якого зручно розташованого до Вас центру
зайнятості
Облік та реєстрація в центрі зайнятості проводиться
незалежно від зареєстрованого місця Вашого проживання
або перебування.
При собі мати такі документи (для отримання статусу
безробітного):


паспорт громадянина України (або інший
документ, що посвідчує особу);

облікову картку платника податків;

трудову книжку або документ, який
підтверджує період зайнятості;

військовий квиток;

документ про освіту (при потребі).
Додатково просимо надати:


витяг з наказу про звільнення з військової
служби під час мобілізації;

довідку
про
середньоденне
грошове
забезпечення за останні 12 місяців та про страховий стаж,
видану військовим комісаріатом або військовою
частиною;

посвідчення учасника бойових дій.
За відсутності документів спеціалісти центру зайнятості:


нададуть Вам інформацію про актуальні
вакансії в будь-якому регіоні України;

допоможуть у виборі або зміні професії;


нададуть правову допомогу з питань
працевлаштування, отримання статусу безробітного,
допомоги по безробіттю;

проконсультують щодо працевлаштування, у
тому числі на тимчасові роботи;

ознайомлять із законодавством у сфері праці
та зайнятості.
Державна служба зайнятості всі послуги надає
БЕЗКОШТОВНО.

Як знайти роботу
Зверніться до будь-якого зручно розташованого до
Вас центру зайнятості.
Державна служба зайнятості має актуальну базу
вакансій по всій Україні, вона також є у вільному доступі
на сайті www.trud.gov.ua
Ви можете БЕЗКОШТОВНО отримати соціальні
послуги, пов'язані з працевлаштуванням – допомогу в
пошуку роботи, консультацію та іншу інформацію.
Документи при цьому не потрібні.

Державна служба зайнятості допомагає
демобілізованим учасникам АТО:

проводить інформаційні семінари;

надає можливість відвідати семінари з
навичок пошуку роботи, написання резюме, підготовки до
співбесіди з роботодавцем;


надає консультації з питань законодавства у
сфері зайнятості.

ОПЛАЧУВАНІ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ та
інші роботи тимчасового характеру
Оплачувані громадські роботи та інші роботи
тимчасового характеру – суспільно корисні роботи, що
здійснюються в інтересах місцевої громади і виконуються
добровільно.
Оплата праці за громадські роботи здійснюється по
факту виконаних робіт, а її розмір не може бути меншим
за мінімальну заробітну плату, встановлену законом
України за повний місяць роботи.

ЯК ВІДКРИТИ ВЛАСНУ СПРАВУ і
отримати допомогу
Безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у
зв'язку з відсутністю підходящої роботи, допомога з
безробіття може виплачуватись одноразово для
організації підприємницької діяльності.
Якщо Ви отримали в установленому порядку статус
безробітного і бажаєте почати власну справу, для Вас:

інформування щодо можливостей відкриття
власної справи;

тестування на виявлення здібностей до
підприємництва;

допомога у пошуку перспективної бізнес-ідеї;

курси з «Основ підприємницької діяльності»;


допомога в
фінансових розрахунків.

складанні

бізнес-плану

та

Безробітний подає заяву про виплату допомоги з
безробіття одноразово для організації підприємницької
діяльності і бізнес-план на розгляд спеціальної комісії.
Остаточне рішення приймає директор центру зайнятості з
урахуванням висновків комісії.

За сприянням служби зайнятості Ви
також можете отримати кваліфіковані
консультації з питань:

законодавства щодо державної реєстрації
суб'єктів господарювання, ліцензування;

патентування та сертифікації підприємницької
діяльності;

податкового законодавства;

відкриття рахунків у банківських установах;

з інших питань щодо підприємницької
діяльності.

Якщо ви хочете підвищити свою
кваліфікацію або опанувати іншу професію
Якщо Ви отримали в установленому порядку статус
безробітного, але ще не маєте професії, Ви можете:

пройти професійну підготовку за робітничими
професіями, актуальними на ринку праці;

отримати роботу після навчання.

Якщо Ваша професія неактуальна на ринку праці,
Ви зможете:

пройти
професійну
перепідготовку
за
робітничими професіями;

здійснити
підвищення
кваліфікації
як
робітника чи спеціаліста, а також пройти стажування на
виробництві;

підвищити свій кваліфікаційний розряд;

отримати роботу після навчання відповідно до
здобутих навичок.
Також ви маєте право на одноразове отримання
ваучеру для підтримання конкурентоспроможності
шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення
кваліфікації за наявності вислуги не менше 10 років
Для отримання ваучера, зверніться в державну службу
зайнятості:


напишіть заяву на отримання ваучера

надайте необхідні документи: паспорт,
трудову книжку (або її копію), документ про професійнотехнічну або вищу освіту, реєстраційний номер облікової
картки платника податків.
Отримавши ваучер, Ви можете пройти навчання за
професіями
та
спеціальностями
відповідно
до
затвердженого законодавством переліку, а також
самостійно обрати форму та місце навчання.
Вартість ваучера встановлюється в межах вартості
навчання, але не може перевищувати десятикратний

розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
визначений законодавством на момент прийняття
рішення про видачу ваучера. У разі, коли вартість
навчання перевищує максимальну вартість ваучера,
громадянин або його роботодавець зможуть здійснити
оплату різниці вартості навчання.
Хто не може отримати ваучер:


особи, які не мають професійно-технічної або
вищої освіти;

особи, які протягом останніх трьох років вже
навчалися за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок
безробіття;

особи, які зареєстровані в центрах зайнятості
як безробітні;

особи, які досягли встановленого статтею 26
Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» пенсійного віку та з числа інвалідів
при отриманні права на пенсію відповідно до Закону
України «Про несійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб».
Звертатися до:


інформаційно-довідкової телефонної системи
державної
служби
зайнятості:
0-800-50-50-60 (зі стаціонарного телефону)

Безкоштовного мобільного сервісу «Пошук
роботи»:
730 (з мобільного телефону)


Інтернет-порталів
державної
служби
зайнятості:
www.dcz.gov.ua
www.trud.gov.ua

«Гарячої лінії» Миколаївського обласного
центру
зайнятості:
37-24-75
Будь ласка, за більш детальною інформацією
звертайтеся до будь-якого зручного для Вашого
відвідування центру зайнятості

