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Основна інформація про категорії громадян, які можуть отримати ваучер 
для навчання за Програмою Центрів зайнятості 

 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. 

№ 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання 
конкурентоспроможності осіб на ринку праці», мають право на безкоштовне 
навчання за ваучером Центру зайнятості наступні категорії громадян: 

 
 внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності 

підходящої роботи;  
 особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 

15 років, до досягнення 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, Бюро економічної безпеки України 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; 

 особам, стосовно яких згідно із Законом України “Про соціальний і 
правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої 
свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” 
встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 
проти України, після їх звільнення. 

Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття. 

 
Джерело - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#Text  
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Основна інформація про категорії громадян, які можуть отримати ваучер 

для навчання за Програмою соціальної та професійної адаптації 
 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. 
№ 432 «Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та 
професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з 
числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів 
сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих 
учасників Революції Гідності»: 

 
Професійна адаптація - заходи, спрямовані на відновлення та 

вдосконалення професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, 
надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із 
зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

Дія Порядку та умов поширюється на осіб, які звільняються або звільнені з 
військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць 
України та постраждалих учасників Революції Гідності. 

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його 
припинення або скасування дія цього Порядку та умов поширюється також на 
військовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил 
територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби 
зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, 
військовослужбовців військових прокуратур, поліцейських, осіб рядового, 
начальницького складу, військовослужбовців Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, 
співробітників Служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів 
військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для 
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави 
у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та членів їх 
сімей. 

Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок 
коштів державного бюджету. 

 
Джерело - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF#Text  


