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Що таке ваучер? Це документ

встановленого зразка, що дає особі

відповідно до Закону України «Про

зайнятість населення» право на

перепідготовку, підготовку на

наступному освітньо-кваліфікаційному

рівні, спеціалізацію, підвищення

кваліфікації у навчальних закладах чи

у роботодавця.
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За сприяння державної служби зайнятості особи мають можливість одноразово 

отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у 

випадку, якщо вони відповідають наступним вимогам (ст. 30 ЗУ Закону України «Про 

зайнятість населення"):

 вік – старше 45 років;

 страховий стаж – не менше як 15 років;

 професійно-технічна або вища освіта;

 не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

 особам, 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

кримінально-виконавчої 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”;

 особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні 

антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, до досягнення ними встановленого статтею 26 

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 

пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;

 внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої 
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Навчання
На підставі ваучера здійснюється перепідготовка,

спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та

спеціальностями згідно з пріоритетними видами

економічної діяльності, підготовка на наступному

освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється професійно - технічними та

вищими навчальними закладами, підприємствами,

установами та організаціями, які мають ліцензію на

провадження діяльності з надання освітніх послуг, за

затвердженим Міністерством соціальної політики України

переліком професій, спеціальностей, для навчання за

якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір професії, спеціальності за

переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також

форми та місця навчання.

http://www.site2max.pro


WWW.SITE2MAX.PRO

PowerPoint & KeyNote Templates

Перелік професій, спеціальностей, для навчання за 

якими може бути виданий ваучер

Найменування професії, спеціальності
Код професії, 

спеціальності*

1 2

архітектура та містобудування 191

будівництво та цивільна інженерія 192

ветеринарна медицина 211

геодезія та землеустрій 193

готельно-ресторанна справа 241

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141

інженерія програмного забезпечення 121

комп’ютерна інженерія 123

медицина 222

медична психологія 225

Найменування професії, спеціальності
Код професії, 

спеціальності*

1 2

медсестринство 223

менеджмент** 073

професійна освіта (за спеціалізаціями) 015

психологія 053

середня освіта (за предметними спеціальностями)*** 014

системний аналіз 124

соціальне забезпечення 232

соціальна робота 231

технології медичної діагностики та лікування 224

харчові технології 181

фізична терапія, ерготерапія 227

кібербезпека 125

* Код професії згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженим наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

**Код спеціальності згідно з переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої

освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

*** Для здобуття кваліфікацій «Вчитель математики», «Вчитель фізики», «Вчитель хімії», «Вчитель української мови і 

літератури».
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Документи, які подаються для отримання ваучера до 

центру зайнятості:
 паспорт;

 трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у 

роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової 

книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що 

підтверджують період зайнятості особи;

 документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);

 реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовились від його прийняття).

Особи, які були звільнені з військової служби подають також копію витягу з наказу про 

звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують 

підставу звільнення.

Особи, які звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної 

операції подають також копію посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про 

безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 

захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки 

про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення.

Внутнішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи.

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її 

підписом. Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається 

довідка (за наявності).
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Хто приймає рішення про видачу ваучера?
Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше 

ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. 

Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі 

ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера необхідно звернутися до центру 

зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного 

повідомлення.

Договір про навчання укладається між навчальним закладом та 

особою протягом 90 днів після видачі ваучера, в свою чергу навчальний 

заклад інформує центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання 

особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і 

виконання навчальної програми.

Кому буде відмовлено в отримані ваучера?
 особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

 особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку 

за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на 

випадок безробіття;

 особам, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.
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Перелік поважних причин припинення 

навчання
 набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення 

волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування 

покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування 

особи;

 смерть особи або оголошення її за рішенням суду померлою або визнання її 

безвісно відсутньою, недієздатною чи обмежено дієздатною;

 стан здоров’я особи, яка має медичні протипоказання щодо продовження 

навчання за професією (спеціальністю);

 відпустка у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;

 переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;

 призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

 проходження зборів військовозобов’язаними та резервістами;

 призов на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання 

обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;

 інші причини, що не залежать від особи, підтверджені документально.

Відшкодування
У разі дострокового припинення занять без поважних причин особа 

відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок 

навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.
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Нормативна база
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття»

 Закон України «Про зайнятість населення»

 Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

 Закон України «Про вищу освіту»

 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження

Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.06.2015 № 661 «Про 

затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення

кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер»
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Web  сторінка: www.dnu.dp.ua

E-mail: cpdo@i.ua

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, 

корпус ДНУ №4, к. 24, 28

тел: (056) 7664930,

http://www.site2max.pro
http://www.dnu.dp.ua/
mailto:cpdo@i.ua

