
Ваучер – реальний шанс здобути роботу. 

       Однією із дієвих послуг служби зайнятості щодо сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності краян на ринку праці є видача ваучерів на 

навчання. Це реальний шанс, який надається громадянам певних категорій 

здобути новий фах чи підвищити кваліфікацію за вже набутою професією. 

Для роботодавців – це шанс мати необхідний кваліфікований персонал. 

      Отримати ваучер на навчання можуть: особи віком старше 45 років, 

страховий стаж яких становить не менше 15 років, які не досягли пенсійного 

віку; військовослужбовці, звільнені у зв’язку із скороченням чисельності 

штату або за станом здоров’я, за наявності вислуги не менше 10 років, які не 

набули права на пенсію; внутрішньо переміщені особи працездатного віку за 

відсутності підходящої роботи. Всі бажаючі повинні мати професійно-

технічну чи вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як 

безробітні. 

      На підставі ваучера здійснюється підготовка за професіями та 

спеціальностями сфер ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти та 

сільського господарства, соціального обслуговування. 

      При отриманні ваучера особа самостійно обирає професію чи 

спеціальність, заклад освіти у межах України та форму навчання: 

стаціонарну, заочну, дистанційну. 

      Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття. Вартість ваучера 

встановлюється у межах вартості навчання і не може перевищувати 10-

кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (24 375 грн). 

Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то доплату може здійснити як 

роботодавець, так і особа. 

     В 2022 році за сприянням Кодимської районної філії Одеського обласного 

центру зайнятості 1 внутрішньо переміщена особа Іванов Денис  

безкоштовно отримав ваучер на навчання за професією — водій 

автотранспортних засобів . 

 Родом Денис  з Луганської області Кремінський район, смт .Діброва приїхав 

із сім’єю до м.Кодими у 2019 році  за фахом маляр – штукатур. Працював 

верстатником деревообробних верстатів, оброблювачем сусла та соків, 

слюсарем-сантехніком. Сьогодні Денис повідомив, що його будинок у смт. 

Діброва зруйнований повністю, повертатись немає куди,  тому він із сім’єю 



так і залишиться у нас.  Денис вже давно мріяв отримати водійські права на 

вантажну машину , з його слів: « Це краща перспектива працевлаштування в 

нашому регіоні». Має надію, що отриманий ваучер на навчання допоможе 

Денису в подальшому у працевлаштуванні на омріяну роботу. 

 


