Кіровоградська обласна служба зайнятості

Веб-ресурси Державної служби зайнятості:
www.dcz.gov.ua
www.trud.gov.ua
facebook.com/kocz.gov.ua

Державна служба зайнятості готова Вам допомогти!

У центрах зайнятості Вам допоможуть:
 знайти роботу – тимчасову або постійну;
 взяти участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру;
 пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою
кваліфікацію;
 отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок
безробіття.
У центрах зайнятості єдина база вакансій по всій Україні.
Усі вакансії – у вільному доступі.
Оберіть підходящу роботу у будь-якому регіоні України.
Облік та реєстрація в центрі зайнятості здійснюється незалежно від того, де Ви
живете чи перебуваєте.
ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ області
Кіровоградський обласний центр зайнятості
Телефони «гарячої лінії» 32-28-89
Кіровоградський МРЦЗ
25015, м. Кііровоград,, вул.
Є.Маланюка,15
Олександрійський МРЦЗ
28008, м.
Олександрія,просп.Леніна,126а
Світловодський МРЦЗ
27501, м. Світловодськ, провул,
Нагірний,3
Знам”янський МРЦЗ
27400, м. Знам”янка, вул.
Чайковського,13-а
Бобринецький РЦЗ
27200, м. Бобринець, вул.
Орджонікідзе,78
Вільшанський РЦЗ
26600 смт.Вільшанка, вул.
Леніна,25
Гайворонський РЦЗ
26300, м. Гайворон, вул.
Кірова,3
Голованівський РЦЗ
26500 ,смт. Голованівськ, вул.
Р.Люксембург,2
Добровеличківський РЦЗ
27000, смт. Добровеличківка,
вул. Тітова,13
Долинський РЦЗ
28500, м. Долинська, вул.
Радянська,153
Компаніївський РЦЗ
28400, смт. Компаніївка, , вул.
Леніна,79а
Маловисківський РЦЗ
26200, м. Мала Виска, вул.
Жовтнева,68
Новгородківський РЦЗ
28200, смт. Новгородка, вул.
Кірова,10
Новоархангельський РЦЗ 26100, смт. Новоархангельськ,
вул. Леніна,71
Новомиргородський РЦЗ
26000, м. Новомиргород, вул.

(0522) 32-20-48
(0235) 7-17-82
(0236) 7-38-03
(0233) 2-18-13
(0257) 3-43-93
(0250) 9-72-44
(0254) 2-22-92
(0252) 22-28-61
(0253) 5-11-30
(0234) 5-30-91
(0240) 2-01-63
(0258) 5-15-86
(0241) 2-07-07
(0255) 2-14-70
(0256) 4-18-11

Новоукраїнський РЦЗ
Олександрівський РЦЗ
Онуфріївський РЦЗ
Петрівський РЦЗ
Ульяновський РЦЗ
Устинівський РЦЗ

Кірова,30
27100, м. Новоукраїнка, вул.
Леніна,32а
27300, смт. Олександрівка,
вул,Перемоги,1
28100, смт. Онуфріївка, вул.
М.Скляра,9
28300, смт. Петрово, вул.
Ілліча,41
26400, м. Ульяновка, вул.
Промислова,14
28600, смт. Устинівка, вул.
Ювілейна, 10а

(0251) 2-17-48
(0242) 3-28-17
(0238) 2-08-65
(0237) 9-63-45
(0259) 2-12-11
(0239) 4-13-66

Подайте такі документи
у будь-який зручно розташований до Вас центр зайнятості:
• паспорт громадянина України (або тимчасове посвідчення громадянина
України)
• облікову картку платника податків (ідентифікаційний код (за наявності))
• трудову книжку (за наявності), цивільно-правовий договір чи документ,
який підтверджує період зайнятості
• військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік у військкоматі
відповідно до законодавства
• документи про освіту (за наявності)
Особи, які є членами особистого селянського господарства, для яких ведення
такого господарства не є основною роботою і реєстрація яких припинена у
зв’язку з проходженням військової служби за призовом під час мобілізації
відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», у
разі повторного звернення до центру зайнятості після закінчення мобілізаційних
заходів зазначену довідку не подають.
Реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого
місця проживання чи перебування

Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації
застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може
перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб
передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість
виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних
днів.
На підставі абз.1 п.1 ст.22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон) право на

допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані
особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж
яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної,
становить не менше, ніж шість місяців за даними Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Відповідно до п. 1 ст. 23 Закону застрахованим особам, зазначеним у п.1 ст.
22, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх
середньоденного грошового забезпечення, визначеного відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням (1266-2001-п), затвердженого Кабінетом Міністрів України,
залежно від страхового стажу та обчислюється у відсотках:
 до 2 років - 50 відсотків;
 від 2 до 6 років - 55 відсотків;
 від 6 до 10 років - 60 відсотків;
 понад 10 років - 70 відсотків.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості
безробіття у відсотках до визначеного розміру:
 перші 90 календарних днів - 100 відсотків;
 протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;
 у подальшому - 70 відсотків.
Допомога по безробіттю з урахуванням страхового стажу (за п.1,3,4,5
ст.22, п.1 ст.23 Закону) військовослужбовцю призначається на підставі
особистої заяви безробітного, довідки (довідок) про виплачене грошове
забезпечення, трудової книжки, військового квитка, копії
цивільно-правового договору, за пред'явленням, у разі наявності, свідоцтва про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу. Довідка про грошове забезпечення
військовослужбовця видається військовим комісаріатом, де особа перебуває на
обліку або військовою частиною, де особа проходила службу.
Відповідно до п.2 ст.22 Закону застраховані особи, визнані в установленому
порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи
як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового
державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести
місяців мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
Якщо Ви офіційно працювали на роботі або проходили військову
службу (крім строкової служби) та якщо служба зайнятості не може
Вас працевлаштувати протягом місяця у зв'язку з відсутністю на ринку
праці підходящої роботи, то Ви можете отримати допомогу по безробіттю
одноразово для організації підприємницької діяльності. Така допомога не
виплачується особам, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку
безробіття, були зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Більш
детальну інформацію Вам нададуть спеціалісти служби зайнятості. Бажаючим
започаткувати власну справу надаються профорієнтаційні послуги та послуги з
професійного навчання основам підприємницької діяльності.

ОПЛАЧУВАНІ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ
та інші роботи тимчасового характеру

Громадські роботи – суспільно корисні роботи, що здійснюються в
інтересах місцевої громади і виконуються добровільно.

Оплачувані громадські роботи пропонуються:
• зареєстрованим безробітним
• працівникам, які працюють неповний робочий день (тиждень) у зв’язку
із зупиненням (скороченням) виробництва
• особам, які перебувають у тривалій відпустці або мають вільний від
основної роботи чи навчання час
• пенсіонерам
Якщо Ви погодилися на виконання громадських робіт:
З Вами укладається трудовий договір з обумовленим строком дії, але
не більше ніж на 180 календарних днів протягом року.
На Вас поширюються державні соціальні гарантії, передбачені чинним
законодавством.
Якщо Ви маєте статус безробітного, то участь в громадських та інших
роботах тимчасового характеру за направленням центру зайнятості не
позбавляє Вас статусу безробітного.
Якщо Ви маєте статус безробітного і отримуєте допомогу з безробіття, то
за Вами зберігається виплата допомоги з безробіття у розмірах і в
строки, встановлені законом.
Період участі в таких роботах входить до страхового стажу для
наступних страхових випадків.

ЯК ВІДКРИТИ ВЛАСНУ СПРАВУ
і отримати допомогу

Зверніться до державної служби зайнятості. Щороку тисячі колишніх
безробітних стають підприємцями.

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 складанні бізнес-плану та фінансових розрахунків
Безробітний подає заяву про виплату допомоги по безробіттю одноразово для
організації підприємницької діяльності і бізнес-план на розгляд спеціальної комісії. Остаточне рішення приймає директор центру зайнятості з
урахуванням висновків комісії.
За сприяння 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
Бажаємо Вам успіхів у започаткуванні власної справи!
ЯК НАПИСАТИ РЕЗЮМЕ

Якісно складене резюме – важлива умова успішного працевлаштування.
Основні вимоги до написання резюме:
• інформація викладається лаконічно, правдиво та грамотно
• не застосовуються абревіатури і специфічні терміни
• надається тільки та інформація, яку Ви можете підтвердити
• описуються тільки позитивні сторони трудової біографії
Структура резюме:
• прізвище, ім’я, по батькові
• основні особисті дані: дата народження, адреса, контактні телефони
• мета пошуку роботи (короткий опис посади, на яку Ви розраховуєте)
• досвід роботи: подається у зворотній хронологічній послідовності,
наголос ставиться на найважливішій інформації
• освіта та професійна підготовка (навчальні заклади, курси, отримана
кваліфікація)
• додаткова інформація (ділові риси, знання мов, уміння користуватись
комп’ютером, наявність прав водія тощо)
Складання резюме – дуже відповідальний процес. Інформацію, яку Ви
викладаєте у своєму резюме, доведеться часто повторювати під час:
• розмови з роботодавцем по телефону
• особистої співбесіди
• заповнення форм та анкет під час прийому на роботу тощо

Навчитися правильно складати резюме Ви можете:
• на семінарах з техніки пошуку роботи, що проводяться в центрах
зайнятості
• під час консультації з пошуку роботи у волонтерській організації «Центр
зайнятості Вільних людей».

Корисні веб-ресурси для пошуку роботи або розміщення резюме

У випадку особистого пошуку роботи теж будьте уважні та не погоджуйтесь на
пропозиції неофіційного працевлаштування або порушення чинного
законодавства.
Якщо Ви хочете
ПІДВИЩИТИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ або ОПАНУВАТИ ІНШУ
ПРОФЕСІЮ
Зверніться до державної служби зайнятості.
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 (від 3 до 10 місяців)
• отримати роботу після навчання
Якщо Ваша професія неактуальна на ринку праці, Ви зможете:
• пройти професійну перепідготовку за робітничими професіями (від 3 до
10 місяців)
• 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
Якщо Ви маєте бажання відкрити власну справу:
• отримати знання з організації підприємницької діяльності
• отримати виплату допомоги з безробіття одноразово для відкриття
власної справи

Під час навчання Ви маєте право:
• на виплату допомоги з безробіття
• на компенсацію фактичних витрат на проїзд до місця навчання та у
зворотному напрямку або проживання у гуртожитку, якщо професійне
навчання організоване не за місцем Вашого проживання або перебування
Адреси центрів зайнятості можна знайти на сайті www.dcz.gov.ua.
Якщо Вам за 45 років – Ви можете ОТРИМАТИ ВАУЧЕР НА НАВЧАННЯ

Якщо Вам за 45 років та Ваш страховий стаж складає не менше 15 років –
Ви можете отримати одноразово ваучер для проходження професійного
навчання БЕЗКОШТОВНО.
Для отримання ваучера, зверніться в державну службу зайнятості:
• напишіть заяву на отримання ваучера
• надайте необхідні документи:
– паспорт
– трудову книжку (або її копію)
– документ про освіту
– довідку про присвоєння ідентифікаційного коду

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 п’яти років проходили перепідготовку за
рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
• особи, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні
• громадяни, які не досягли 45-річного віку
• особи, які досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування пенсійного віку»
ПЕРЕЛІК
професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для
навчання за якими може бути виданий ваучер

бджоляр
водій навантажувача
водій тролейбуса
електрогазозварник
машиніст автогрейдера
налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів
налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
плодоовочівник
робітник фермерського господарства
слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
будівельний столяр
тракторист
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва
автомобілі та автомобільне господарство
агрономія
агрохімія і ґрунтознавство
захист рослин
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні системи та мережі
міське будівництво та господарство
програмне забезпечення систем
промислове і цивільне будівництво
технології виробництва і переробки продукції тваринництва
ветеринарна медицина
виробництво і переробка продукції рослинництва
виробництво і переробка продукції тваринництва
землевпорядкування
монтаж і експлуатація електроуст. підприємств і цивільних споруд
обслуговування програмних систем і комплексів
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
організація і технологія ведення фермерського господарства
розроблення програмного забезпечення
сестринська справа
соціальна робота
соціальна робота

6123
8334
8323
7212
8332
7231
7223
6111
6131
7233
7124
8331
8331
7.07010601
7.09010101
7.09010102
7.09010501
7.05010302
7.05010201
7.06010103
7.05010301
7.06010101
7.09010201
5.11010101
5.09010103
5.09010201
5.08010102
5.05070104
5.05010101
5.07010602
5.09010102
5.05010301
5.12010102
5.13010101
7.13010201

Якщо Ви втратили паспорт, Ви можете пред’явити тимчасове посвідчення, що
підтверджує особу громадянина України.
Отримати таке посвідчення та відновити паспорт Ви зможете через центр
"Паспортний сервіс":
та у територіальних відділеннях Державної міграційної служби України

У разі відсутності облікової картки платника податків необхідно
звернутися до будь-якого відділення Державної фіскальної служби України за
місцем Вашого тимчасового проживання.

МИ ЗАВЖДИ ГОТОВІ ДОПОМОГТИ ВАМ!
За більш детальною інформацією звертайтеся
до будь-якого зручного для Вашого відвідування центру зайнятості
Кіровоградський обласний центр зайнятості
25015, м. Кіровоград,
вул. Л.Куценка,12
тел./факс: (0522) 24-55-75
Е-mail: info@kocz,gov,ua
www.dcz.gov.ua/dnp

