ПРЕС-РЕЛІЗ

«Майже на 23% зросла кількість
роботодавців з вільними вакансіями»
Ринок праці пожвавився. Майже на 23% зросла кількість роботодавців, які з початку
2017 року подали вакансії до служби зайнятості Харківського регіону. По Барвінківському
району кількість роботодавців, які з початку 2017 року подали вакансії до служби
зайнятості збільшилась на 47,3%. Збільшилась кількість вакансій. Пришвидшилось
укомплектування вакансій. Підприємства розвиваються і готові набирати в штат новий
персонал.
Близько 57% вакансій, наданих до служби зайнятості по Харківській області та
64,2% по Барвінківському району, припало на робітничі професії. Стійким попитом
продовжують користуватись професії металообробки, будівництва, транспорту,
агропромислового комплексу, сфери послуг. Бракує ІТ-фахівців. Є дефіцит на слюсарів,
сантехніків, швачок тощо. Затребувані економісти та інженери з досвідом роботи, фахівці
готельно-ресторанного сервісу. В тренді лікарі, вчителі, перукарі.
Найближчим часом, перспективними на ринку праці будуть біоінженери,
біотехнологи, наномедики, фахівці з захисту авторських прав, інтелектуальної власності.
Виникатимуть і нові професії. Такі, як: проектувальник «розумних»,
«енергонульових» приміщень, фахівець з локальних систем енергозбереження,
будівельник «розумних» доріг, медіатор соціальних конфліктів, сіті-фермер тощо.
Натомість, свою актуальність втрачатимуть такі професії, як: робітник пошти,
кондуктор, контролер-касир, оператор довідкових бюро, друкарка. Менш затребуваними
стануть юрисконсульти, менеджери, брокери, перекладачі, оператори комп’ютерного
набору, охоронники, вантажники тощо. Їх замінять роботи.
Щоб не залишитися за бортом, багатьом доведеться освоїти додаткові навички,
суміжні або навіть нові професії. Перевчитися або підвищити свою кваліфікацію можна
абсолютно безкоштовно за сприянням державної служби зайнятості. Особам без професії
пропонується професійна підготовка. Безробітним, які мають професію, але не можуть
знайти роботу, - перепідготовка. Тим, кому потрібно підвищити рівень знань, - підвищення
кваліфікації. Харківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
пропонує професійне навчання за 26 професіями. Зайняті громадяни у віці 45+ можуть
скористатись безкоштовним ваучером на освіту.
На Харківщині (в т.ч і в Барвінківському районі) кожен п’ятий безробітний
проходить професійне навчання. У результаті 94, слухача зі 100 слухачів у Харківській
області, знаходять роботу. Щороку кількість охоплених професійним навчання у
Харківському регіоні становить понад 16 тисяч безробітних, в тому числі по
Барвінківському районі - близько 300 безробітних.
Нагадуємо, що з 1 квітня 2017 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю для
застрахованих безробітних зі стажем менше 6 місяців залишився на колишньому рівні в
розмірі 544 грн. Для застрахованих безробітних зі стажем понад 6 місяців розмір допомоги
становитиме 1280 грн.
Інформацію підготував відділ інформаційної роботи та зовнішніх зв’язків
Харківського обласного центру зайнятості та Барвінківський РЦЗ. За уточненнями
звертайтесь за тел.: (057) 757-52-72 або е-mail: pr@khcz.gov.ua та (057-57)4-30-03 або
е-mail: 2014@khcz.gov.ua.

Ви можете ОТРИМАТИ ВАУЧЕР НА НАВЧАННЯ
З метою підтримання конкурентоспроможності особи на ринку праці за
сприяння державної служби зайнятості є можливість одноразово отримати ваучер.
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.
Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може
перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
визначений законодавством на момент прийняття рішення про видачу ваучера.
Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття. У разі, коли вартість
навчання перевищує максимальну вартість ваучера, громадянин або його
роботодавець зможуть здійснити оплату різниці вартості навчання.
Відповідно до положення Порядку отримання ваучерів для підтримання
конкурентоспроможності особи на ринку праці, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року № 207 ( зі змінами) :
ваучер можуть отримати:

особи 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;

особи, звільнені 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”;

особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні
антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію
відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої
роботи.
Наказом Міністерства соціальної політики України від 25.06.2015 року № 661
затверджено Перелік професій, спеціальностей, напрямків підготовки та підвищення
кваліфікацій, для навчання за якими може бути виданий ваучер, а саме:
Код професії,
Найменування професії, спеціальності, напряму
спеціальності
бджоляр
6123
взуттьовик з ремонту взуття
7442
водій навантажувача
8334
водій тролейбуса
8323
електрогазозварник
7212
Зварник
7219

Кондитер
Кухар
машиніст автогрейдера
машиніст дорожньо-будівельних машин
монтажник гіпсокартонних конструкцій
налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів
налагоджувальник устаткування у виробництві харчової
продукції
Плодоовочівник
покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних
матеріалів
робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
робітник фермерського господарства
слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
столяр будівельний
Тракторист
тракторист-машиніст сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
автомобільний транспорт
агрономія
архітектура та містобудування
будівництво та цивільна інженерія
ветеринарна медицина
технології виробництва і переробки продукції тваринництва
геодезія та землеустрій
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
захист і карантин рослин
інженерія програмного забезпечення
комп'ютерна інженерія
медична та психологічна реабілітація
медсестринство
менеджмент
професійна освіта (за спеціалізація ми)
психологія
системний аналіз
соціальне забезпечення
соціальна робота
харчові технології
фізична реабілітація

7412
5122
8332
8339
7129
7231
7223
6111
7131
7129
6131
7233
7124
8331
8331
274
201
191
192
211
204
193
141
202
121
123
225
223
073
015
053
124
232
231
181
227

Не можуть 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.
Для отримання ваучера, необхідно звернутись до Барвінківського центру
зайнятості за адресою: м.Барвінкове, вул. Богдана Хмельницького, буд. 5, телефон
(057-57) 4-11-03.

