Отримайте ваучер на навчання!
Якщо Вам за 45 років і Ви хочете йти в ногу з часом – навчайтесь, цікавтесь
інноваційними підходами до роботи, будьте попереду молоді не тільки у досвіді, а й у
знаннях та навичках, а в цьому Вам допоможе служба зайнятості.
Закон України «Про зайнятість населення» передбачає ряд інструментів, що підвищують
конкурентоспроможність громадян на ринку праці. Один з таких інструментів визначений в
статті 30 Закону України «Про зайнятість населення» і припускає видачу ваучерів особам старше
45 років. Для реалізації положень закону з 2013 року набула чинності Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку
праці» від 20.03.2013 № 207 (із змінами).
Ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку,
спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця.
Хто може отримати ваучер:
 особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до
досягнення встановленого статтею26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” пенсійного віку;
 особи, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби
в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінальновиконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до
досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які
не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
 особи, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції,
з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
 внутрішньо переміщеним особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.
Хто не може отримати ваучер:
 особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
 особи, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду
державного соціального страхування на випадок безробіття;
 особи, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.
Ваучер видається одноразово, вартість якого встановлюється в межах вартості
навчання, але не може перевищувати десятиразовий розмір прожиткового мінімуму (з 1 січня
2019 року – 19 210 грн.).
Де можна вчитись: навчання здійснюється закладами професійної (професійно –
технічної) та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на
освітню діяльність, за затвердженим Мінсоцполітики переліком професій, спеціальностей.
Де ознайомитись з переліком професій, спеціальностей та напрямами підвищення
кваліфікації: www.dcz.gov.ua
За наданням додаткової інформації з питань отримання ваучера Ви можете звернутись до
Солом’янської районної філії Київського міського центру зайнятості
Контакти: 277-37-08,277-37-13.

