КОРИСНО ШУКАЧАМ РОБОТИ
РЕЄСТРАЦІЯ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ
Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до Державної
служби зайнятості та отримати безкоштовно консультацію, відповідну інформацію та
сприяння у пошуку роботи.
Реєстрації, перереєстрації або обліку в Державній службі зайнятості підлягають
громадяни, які звернулися до центрів зайнятості з метою отримання соціальних послуг.
Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні
проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи за
умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення
громадянина України, облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), трудової
книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості),
диплома або іншого документа про освіту, а в разі потреби також військового квитка.
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про зайнятість населення»
від 5 липня 2012 р. № 5067-VI статус безробітного надається особам за їх особистою заявою
у разі відсутності підходящої роботи з першого дня їх реєстрації у центрах зайнятості. У разі
наявності у день подання заяви про надання статусу безробітного пропозиції підходящої
роботи особі, за попереднім узгодженням з роботодавцем, видається направлення на
працевлаштування. Особа зобов’язана подати протягом семи календарних днів з дня
отримання такого направлення територіальному органові письмову відповідь роботодавця
про працевлаштування або відмову у працевлаштуванні.
У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу
безробітного особа може повторно подати заяву про надання статусу не раніше ніж через сім
календарних днів з дня прийняття такого рішення.
Особа під час реєстрації ознайомлюється з правами та обов’язками зареєстрованого
безробітного.
Зареєстровані безробітні зобов’язані відвідувати територіальний орган в якому вони
зареєстровані у визначений і погоджений з ними час з паспортом чи іншим документом, що
посвідчує особу, та трудовою книжкою, дотримуватись письмових індивідуальних
рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню. У разі зміни даних, що впливають на
підбір підходящої роботи, або підстав для виплати матеріального забезпечення на випадок
безробіття зареєстрований безробітний подає відповідні документи.
Постановою Кабінету Міністрів від 20.03.2013 р. № 198 затверджено Порядок
реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.
Якщо громадянин не має паспорта або він поданий до органу внутрішніх справ для
оформлення чи переоформлення, може бути пред'явлена довідка про реєстрацію місця
проживання, видана житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ,
а також свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 16 років).
Особа, яка втратила трудову книжку, подає дублікат трудової книжки чи довідку
архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір чи
документ, який підтверджує період зайнятості такої особи.
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України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”пенсійного віку та
отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів
України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам”, пред’являє пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка отримує
відповідну державну соціальну допомогу, і подає довідку до акта огляду медико-соціальною
експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації інваліда.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в
Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні
притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, подають
посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує

додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.
Особи, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби, пред’являють паспорт з відповідною відміткою.
Окремі категорії громадян додатково пред'являють наступні документи:
1) випускники вищих навчальних закладів, які навчалися за державним
замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення
навчання, — направлення на роботу, довідку про надання можливості самостійного
працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального
органу протягом одного року з дня закінчення навчання, — довідку навчального закладу про
підтвердження форми навчання.
2) члени особистого селянського господарства, які протягом 12 календарних
місяців, що передували дню реєстрації у територіальному органі, перебували у трудових
відносинах або займалися іншим видом діяльності згідно із частиною першою статті 4
Закону України “Про зайнятість населення” менш як шість місяців (крім осіб, які закінчили
або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та
вперше приймаються на роботу), — довідку про припинення ведення особистого
селянського господарства або вихід з такого господарства, видану сільською, селищною або
міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки;
3) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил,
внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань,
утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби,
особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту,
податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб,
утворених відповідно до законодавства на постійній основі, які звільнені із служби за станом
здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права
на пенсію, - військовий квиток, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому
комісаріаті відповідно до законодавства.
4) один з батьків, що має на утриманні дитину віком до шести років, - свідоцтво
про народження дитини;
5) один з батьків, що виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або
дитину – інваліда, - довідку структурного підрозділу місцевої держадміністрації з питань
соціального захисту населення про підтвердження факту виховання без одного з подружжя
дитини віком до14 років або дитини-інваліда, свідоцтво про народження дитини або
посвідчення дитини-інваліда (у разі наявності);
6) один з батьків або особа, яка їх замінює, що має на утриманні без одного з
подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно
від причини інвалідності), — довідку структурного підрозділу місцевої держадміністрації з
питань соціального захисту населення про підтвердження факту утримання без одного з
подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від
причини інвалідності) та неотримання компенсації та/або надбавки відповідно до
законодавства;
7) особа, яка замінює батьків і має на утриманні дитину віком до шести років, —
рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи
піклування над такою дитиною;
8) особа, яка замінює батьків і без одного з подружжя виховує дитину віком до 14
років або дитину-інваліда, — рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування
про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною, довідку структурного підрозділу
місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення про підтвердження
факту виховання без одного з подружжя дитини віком до 14 років або дитини-інваліда та
посвідчення дитини-інваліда (у разі наявності);
9) дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, — довідку

органів опіки та піклування про її належність до категорії дітей-сиріт або дітей, позбавлених
батьківського піклування;
10) особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування,
за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у центрі
зайнятості — відповідну довідку установи, в якій така особа відбувала покарання або
проходила примусове лікування;
11) особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи,
яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, — заяву одного з батьків або
особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтво про
народження чи рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про
встановлення опіки чи піклування.
Особи, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або
альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на роботу, з метою реалізації
права на додаткові гарантії повинні зареєструватися у центрі зайнятості протягом шести
місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби.

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ

Професійна орієнтація у Державній службі зайнятості та її територіальних органах
здійснюється у рамках реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до
Закону України «Про зайнятість населення» та спрямована на:
- створення умов для реалізації конституційних прав громадян на вільний розвиток
особистості, на працю, вільний вибір професії та роду трудової діяльності;
- задоволення потреб всіх соціальних груп та вікових категорій населення в отриманні
доступних профорієнтаційних послуг належної якості;
- підвищення рівня зайнятості населення і якості трудового потенціалу держави.
Завдання профорієнтаційної роботи у Державній службі зайнятості:
- забезпечення умов для оптимізації професійного самовизначення особи, вибору або
зміни нею виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи та/або напряму
подальшого навчання;
- сприяння досягненню балансу між професійними якостями, уподобаннями та
індивідуальними особливостями людини і потребами ринку праці у працівниках відповідних
професій і кваліфікацій;
- сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності особи, мотивації до
легальної зайнятості в Україні, реалізації індивідуального потенціалу особистості;
- формування конструктивної поведінки особи на ринку праці.
Профорієнтаційні послуги особам
Профорієнтаційні послуги надаються усім соціальним групам та віковим категоріям
осіб, які звернулися до центрів зайнятості, а також групам осіб, які потребують професійної
орієнтації, за письмовим зверненням їх представників до центрального та/або територіальних
органів.
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отримати профінформаційні та профконсультаційні послуги, взяти участь у професійному
відборі на замовлення роботодавця.
Участь у групових консультаціях, семінарах та тренінгах надає можливість особам
ознайомитися зі станом ринку праці, особливостями працевлаштування, законодавством про
зайнятість, змістом професій, шляхами й можливостями професійного навчання, відкриття

власної справи, оволодіти методами пошуку роботи, підготовки та проведення співбесід з
роботодавцями тощо.
З метою допомоги особі у виборі нової професії та профілю професійного навчання
проводяться індивідуальні профконсультації. За згодою або вимогою клієнта
проводиться профконсультація із застосуванням психодіагностичного тестування з метою
визначення професійно-важливих якостей та допомоги у виборі професії,
напрямів профнавчання.
Державна служба зайнятості надає профорієнтаційні послуги на замовлення
роботодавця
Одним із напрямів роботи служби зайнятості з роботодавцями є послуги з організації
та проведення професійного відбору необхідних працівників відповідно до особливостей
певного виробництва, вимог робочого місця.
Проведення професійного відбору обумовлене необхідністю отримання прогностичної
оцінки відповідності наявних професійних і індивідуальних особливостей людини вимогам
певної професійної діяльності або профнавчання.
При діагностуванні визначаються наступні професійно-важливі якості людини:
швидкість реакції, особливості уваги, стабільність емоційних процесів, сила та витривалість
нервової системи, а також ділові якості, що визначаються роботодавцем.
Для допомоги роботодавцям у підборі кваліфікованих кадрів служба зайнятості також
організує проведення персональних зустрічей з претендентами на вакантні посади.
Якщо роботодавцю необхідно у короткий термін підібрати кадри, центри зайнятості
організують та проведуть міні-ярмарки вакансій, презентації професій та навчальних
закладів, де роботодавець має можливість особисто підібрати працівників на вакантні
посади.

За сприяння державної служби зайнятості безробітні громадяни можуть:
якщо не мають професії:
·
пройти професійну підготовку за робітничими професіями, потрібними на ринку праці,
– як за груповою, так і за індивідуальною формою навчання, в тому числі з використанням
сучасних інноваційних технологій;
якщо професія (спеціальність) уже не є актуальною на ринку праці:
·
пройти професійну перепідготовку за робітничими професіями як за груповою, так і за
індивідуальною формою навчання, в тому числі з використаннями сучасних інноваційних
технологій;
·
здійснити підвищення кваліфікації як робітник чи спеціаліст, зокрема, пройти
стажування безпосередньо на виробництві;
·
підвищити свій кваліфікаційний розряд;
·
пройти курс цільового призначення з метою набуття нової компетенції;
якщо виявили бажання відкрити власну справу:
·
отримати знання з організації підприємницької діяльності.
Під час навчання безробітні громадяни отримують:
·
допомогу по безробіттю у розмірах і строки, що встановлені відповідно до
законодавства України;
·
компенсацію фактичних витрат на проїзд до місця навчання і назад та оплату
проживання в гуртожитку, коли професійне навчання організоване не за місцем їх
постійного проживання.
Професійне навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Після завершення навчання державна служба зайнятості сприятиме в подальшому
працевлаштуванні.

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ - ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
юди з обмеженими фізичними можливостями потребують справедливого соціального
захисту і створення таких умов життя, щоб успішно інтегруватися у суспільстві.
Службою зайнятості приділяється особлива увага та впроваджуються нові підходи до
вирішення проблем зайнятості та працевлаштування інвалідів.
Державна служба зайнятості відповідно до законів України «Про зайнятість
населення» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» сприяє трудовій
реабілітації та працевлаштуванню громадян з особливими потребами з урахуванням
рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на вільні та новостворені або
пристосовані для них робочі місця, заявлені підприємствами.
З цією метою постійно ведеться облік осіб з інвалідністю, які звернулися за
сприянням у працевлаштуванні, та облік робочих місць, на які, за інформацією підприємства,
можуть бути працевлаштовані громадяни цієї категорії.
Щоб стати на облік у центр зайнятості, особа з інвалідністю має надати наступні
документи:
1. паспорт;
2. трудову книжку;
3. документ про освіту (як і для всіх громадян);
4. пенсійне посвідчення;
5. довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації (видається при
отриманні групи інвалідності).
Сприяння працевлаштуванню відбувається з урахуванням висновків МСЕК
та лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.
Так, МСЕК і ЛКК проводять експертизу професійної придатності осіб з особливими
потребами, що здійснюється насамперед для професій (спеціальностей), за якими вони
працювали, навчалися, а також для професій (спеціальностей), здобуття яких можливе в
майбутньому.
Вказується перелік професій і рівень кваліфікації, який збережений у тому чи іншому
ступені професійної придатності.
Обов'язково вказуються відомості про придатність до відповідної професії:
·
у повному обсязі;
·
з обмеженням обсягу виконуваних робіт та визначенням тривалості робочого дня.
Зазначається перелік професій, спеціальностей, що рекомендується до освоєння при
професійному навчанні, перепідготовці.
Обов'язково надаються рекомендації щодо форми організації навчання:
·
у загальноосвітньому навчальному закладі;
·
у спеціально організованих умовах (спеціальна загальноосвітня школа, школа-інтернат,
спеціальний клас (група у відповідному навчальному закладі),
·
спеціальна навчальна програма, легкий режим навчання та інше.
МСЕК та ЛКК здійснюють докладний опис усіх чинників та елементів майбутньої
трудової діяльності особи з інвалідністю, в якому обов'язково зазначаються протипоказання
за станом здоров'я інваліда до певних видів професійної діяльності, зазначені умови праці
(важкість, напруженість, режим праці та відпочинку, форма організації праці, санітарногігієнічні чинники) тощо.
Особи з інвалідністю мають право на отримання соціальних послуг та
матеріального забезпечення відповідно до статті 7 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня
2000 року.
Зокрема, право на призначення допомоги по безробіттю мають лише інваліди,
визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували
початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не
менше ніж 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески.

Право на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, на
працевлаштування з урахуванням надання дотації роботодавцю з коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, на учать в
оплачуваних громадських роботах мають лише ті інваліди, які визнані в установленому
порядку безробітними і мають право на призначення допомоги по безробіттю.
ЯК ЗАПОЧАТКУВАТИ ВЛАСНУ СПРАВУ ЗА СПРИЯННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Державна служба зайнятості реалізує комплекс заходів щодо підтримки та розвитку
підприємницької ініціативи серед безробітних.
У першу чергу, це залучення осіб, які бажають започаткувати власну справу, до
різнопланових інформаційних та тематичних семінарів, де вони можуть отримати
інформацію з питань самозайнятості, вибору перспективного виду діяльності для
конкретного регіону, інформацію про дії, які варто здійснити для започаткування власної
справи. До проведення таких семінарів запрошуються представники територіальних органів
Державної податкової служби України, управлінь юстиції, Пенсійного Фонду України та
інших.
Усі громадяни, які виявляють бажання розпочати власний бізнес, можуть проходити
професійне діагностичне обстеження щодо можливостей відкриття власної справи.
З метою набуття теоретичних знань з основ обліку та оподаткування діяльності
малого підприємництва, мікроекономічних питань, маркетингу, менеджменту та практичних
вмінь щодо бізнес-планування бажаючим відкрити власну справу рекомендується навчання
на курсах з «Основ підприємницької діяльності».
Для організації підприємницької діяльності, відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", незайнятим
особам, які в установленому порядку зареєстровані в державній службі зайнятості, як
шукаючі роботу, та визнані безробітними, призначена допомога по безробіттю в розмірі
річної суми (або її залишку) може виплачуватись одноразово. Таку виплату можуть отримати
безробітні, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння
служби зайнятості протягом одного місяця у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої
роботи.
Для розгляду питання щодо отримання допомоги по безробіттю одноразово для
організації підприємницької діяльності безробітний подає до центру зайнятості заяву про
виплату такої допомоги та бізнес-план. Ці документи розглядає комісія з питань одноразової
виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Остаточне
рішення приймає директор центру зайнятості з урахуванням висновків комісії.
У разі прийняття позитивного рішення безробітний у визначені терміни здійснює
державну реєстрацію підприємницької діяльності та подає до центру зайнятості документи,
що підтверджує документально факт її реєстрації.
Перерахунок належної до виплати суми коштів допомоги по безробіттю здійснюється
на особовий рахунок безробітного протягом 30 календарних днів з дня подання ним до
центру зайнятості відповідних документів.
Основними напрямами організації безробітними підприємницької діяльності на
сьогоднішній день є: надання побутових послуг населенню (будівництво та ремонт житлових
приміщень, перукарські послуги, ремонт побутової техніки, ремонт взуття, пошиття
постільної білизни, одягу, відео - та фото - послуги), а також торговельно-посередницька
діяльність.
Отже, якщо ви перебуваєте в пошуку роботи, звертайтесь до служби зайнятості для
отримання детальної інформації щодо можливості започаткування власної справи.
У центрі зайнятості ви маєте можливість самостійно отримати актуальну та

корисну для вас інформацію, зокрема:
• ознайомитися з інформацією про вакантні робочі місця та посади, що розміщується на
інформаційних стендах та за допомогою татч-скріну;
• одержати інформацію про актуальні професії на підприємствах вашого району, про умови
праці та її оплату, іншу корисну інформацію про підприємства, організації та установи;
• дізнатися про професії, за якими організовується професійне навчання за сприяння служби
зайнятості;
• отримати інформацію про навчальні заклади, що здійснюють професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями, актуальними на ринку праці;
• дізнатися про можливості тимчасової зайнятості;
• ознайомитися з нормативно-правовими документами, що регулюють питання зайнятості та
державного соціального страхування України на випадок безробіття, а також з іншою
корисною інформацією, пов´язаною з працевлаштуванням.
Також збільшенню ймовірності працевлаштування сприятиме й ваша участь у різноманітних
інформаційно-довідкових, інших заходах, що організовуються центром зайнятості, зокрема:
• ярмарках вакансій та послуг служби зайнятості;
• днях кар’єри;
• днях відкритих дверей;
• днях профорієнтації та ін.

За допомогою електронної черги Ви можете самостійно, не витрачаючи зайвого часу,
записатись на відвідування до Устинівського районного центру зайнятості за адресою
http://www.dcz.gov.ua.

