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Розділу ІV поповнити пунктом 10. Пункт 10 викласти таким чином: 

Підготовка здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за ваучерами здійснюється згідно статті 30  Закону України «Про 

зайнятість населення». Підготовка здійснюється за спеціальністю 274 

Автомобільний транспорт, спеціалізація «Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів» згідно з наказом Міністерства соціальної політики 

№661 від 25.06.2015 р., зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 

липня 2015р. за №817/27262. Вимоги до претендентів для отримання ваучерів 

викладено у Порядку видачі ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207.  

Право на одноразове отримання ваучера мають такі категорії 

населення: 

особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 

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 України, органів і підрозділів 

цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-

виконавчої служби України 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"; 
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4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності 

підходящої роботи. 

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а 

також надає паспорт, трудову книжку (дублікат трудової книжки), 

документ про професійно-технічну (дублікат такого документа) та 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), 

з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її 

підписом. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів 

у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору 

особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною 

установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-

правовий договір або інші документи, що підтверджують період 

зайнятості такої особи. Для підтвердження страхового стажу за період 

військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому 

особа перебуває на обліку, або військової частини (військового 

навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за 

наявності). 

У розділі VІІ, пункті 5, абзаци 17-24 викласти наступним чином: 

- для вступу на основі свідоцтва кваліфікованого робітника: 

КБ=П1+ФВ+Д 

П1 – бал, отриманий при складанні вступного випробування з 

української мови; 

ФВ – бал, отриманий при складанні вступного фахового випробування. 

Д -  середній бал диплома 

- для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста, бакалавра, 

спеціаліста або магістра: 

КБ=П1+П2+Д 



Де 

П1 – бал, отриманий при складанні вступного випробування з 

української мови; 

П2 – бал, отриманий при складанні вступного випробування з 

математики; 

Д -  середній бал диплома 

 

 


