
Якщо Ви хочете знайти роботу, 
отримати БЕЗКОШТОВНУ консультацію 

щодо працевлаштування, телефонуйте на:

ГАРЯЧУ ЛІНІЮ (БЕЗКОШТОВНО)
державної служби зайнятості

0-800-50-50-60 (зі стаціонарного телефону)

730 (з мобільного телефону)

Веб-ресурси Державної служби зайнятості:
www.dcz.gov.ua
www.trud.gov.ua

Кабінет Міністрів України
Міністерство соціальної політики України

Державна служба зайнятості

ДОРОЖНЯ КАРТАДОРОЖНЯ КАРТА
ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ

ВНУТріШНьО пЕрЕміщЕНим ОсОБам



ЯКЩО ПЛАНУЄТЕ ВИЇЗД  
ІЗ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ

Брошуру підготовлено за підтримки
                          програми розвитку Організації Об’єднаних Націй

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 

101 
Зі сТаЦіОНарНОГО аБО З мОБіЛьНОГО ТЕЛЕФОНУ

або відвідайте сайти 

www.vpo.gov.ua      www.mns.gov.ua

УРЯДОВА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» 

0 800 507 309 
БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО

cайт міністерства соціальної політики України 

 www.mlsp.gov.ua

МІЖВІДОМЧИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ
Державної служби з надзвичайних ситуацій 

з питань щодо соціального забезпечення громадян України,
які переміщуються з тимчасово окупованої території та

районів проведення антитерористичної операції

 (044) 247-30-02       (044) 247-32-92
Адреса штабу: м. Київ, вул. Гончара, 55-а

Наявність вільних місць для розміщення:

http://migrants.gov.ua

ПАМ’ЯТКА 
ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ПЕРЕЇЗД 
1.  При виїзді з небезпечної зони візьміть з собою ДОКУМЕНТИ, що 

посвідчують особу та соціальний статус:
паспорт•	
ідентифікаційний код•	
закордонний паспорт•	
посвідчення (водія, інваліда, учасника бойових дій, пенсій-•	
не тощо)
трудову книжку•	
свідоцтво про народження•	
свідоцтво про шлюб•	

2. Зробіть копії всіх оригіналів документів та зберігайте їх в іншо-
му місці при виїзді із небезпечної зони – окремо від оригіналів 
документів. 

3. За можливості зробіть скан-копії всіх оригіналів документів та 
збережіть їх у власній електронній поштовій скриньці або наді-
шліть їх електронною поштою довіреним людям.

4. За можливості заберіть з відповідних установ та візьміть з  
собою:

м•	 едичну карту
санітарну книжку•	
історію хвороб•	
результати медичних обстежень тощо•	

5. Якщо Ви звільнилися з роботи, за можливості заберіть трудову 
книжку та зробіть довідку про доходи.

6. Якщо Ви є власником бізнесу (ФОП, ТОВ тощо), переведіть рахун-
ки підприємства в інші відділення банку на території України або 
відкрийте рахунки в інших банках України.
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Зверніться до будь-якого зручно розташованого до Вас центру зайнятості.

Державна служба зайнятості має актуальну базу вакансій по всій Україні, 
вона також є у вільному доступі на сайті www.trud.gov.ua.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО отримати соціальні послуги, пов’язані з працев-
лаштуванням – допомогу в пошуку роботи, консультацію та іншу інформа-
цію. Документи при цьому не потрібні.

 Державна служба зайнятості допомагає внутрішнім переселенцям:
проводить інформаційні семінари в місцях тимчасового розселення •	
людей
надає можливість відвідати семінари з навичок пошуку роботи, •	
написання резюме, підготовки до співбесіди з роботодавцем
надає консультації з питань законодавства у сфері зайнятості•	

Кожен конкретний випадок розглядається в індивідуальному порядку.

Адреси центрів зайнятості можна знайти на сайті www.dcz.gov.ua.

РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ
Область/Місто Телефони гарячих ліній регіональних центрів зайнятості

м. Київ (044) 245-17-17

Волинська (0332) 72-44-90, 72-52-40, 72-46-21, 72-53-01, 72-54-37

Вінницька (0432) 55-17-81 

Дніпропетровська (056) 745-21-65 – Інспекція з контролю за додержанням  
                                        законодавства про зайнятість населення  
(056) 740-32-34 – Відділ організації сприяння працевлаштуванню  
(056) 745-44-47 – Відділ організації профнавчання  
(056) 744-85-64 – Відділ надання соціальних послуг населенню  
                                         по м. Дніпропетровську  
(056) 770-60-54 – Відділ організації надання послуг роботодавцям

Донецька (062) 340-60-05

Житомирська (0412) 36-24-75

Закарпатська (0312) 64-98-53

Запорізька (061) 233-99-03

Івано-Франківська (0342) 75-54-69, моб. (066) 655-40-33

Київська (045) 559-19-90, 296-78-38

Кіровоградська (0522) 32-28-89 

Львівська (032) 245-05-45

Миколаївська (0512) 37-24-75

Одеська (048) 711-12-40

Полтавська (0532) 51-84-25, моб. (095) 333-87-20

Рівненська    (0362) 63-31-06

Сумська (0542) 22-33-07

Тернопільська (0352) 23-51-95, 23-49-82 

Харківська (057) 714-96-34 

Херсонська (0552) 46-10-86, 43-54-47

Хмельницька  (0382) 61-64-04 – Юридичний відділ  
(0382) 76-54-66 – Інспекція з контролю за додержанням  
                                        законодавства про зайнятість населення  
(0382) 61-64-06 – Відділ організації сприяння працевлаштуванню

Черкаська (0472) 63-98-04

Чернівецька (0372) 52-22-32 

Чернігівська (0462) 24-23-87

ЯКЩО ВИ хОЧЕТЕ ЗНАЙТИ РОБОТУ 
 (тимчасову або постійну)

ГАРЯЧА ЛІНІЯ державної служби зайнятості
0-800-50-50-60 (із стаціонарного телефону)

730 (з мобільного телефону)
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ЗНАЙТИ РОБОТУ ТАКОЖ ДОПОМОЖУТЬ ВОЛОНТЕРИ 
«Центр зайнятості Вільних людей» – громадська ініціатива, покликана до-
помогти знайти роботу тим, хто був вимушений покинути свій дім в Криму та 
на Сході України через останні події.

Допомогу надають волонтери – фахівці з управління персоналом, профе-
сійні рекрутери і небайдужі громадяни у Києві, Львові, Ужгороді, Рівному, 
Донецьку та інших містах України.

Як звернутися за допомогою в пошуку роботи:
заповнити онлайн-анкету на веб-сайті «Центру зайнятості Вільних •	
людей»:  http://czvl.ua-selector.in 

надіслати резюме на email:•	  czsl.staff@gmail.com

або

записатися на •	 БЕЗКОШТОВНУ консультацію з пошуку роботу

Під час консультації з пошуку роботи волонтери Вам допоможуть:

знайти роботу, яка відповідає Вашій спеціалізації•	

підготувати резюме – інформацію про Ваш професійний досвід•	

підібрати вакансії з бази роботодавців•	

підготуватися до співбесіди з роботодавцем•	

отримати інформацію про інші організації та ініціативи, які надають •	
допомогу внутрішньо переміщеним особам

Веб-сайт: http://czvl.ua-selector.in
Сторінка в Facebook:  www.facebook.com/czvl.staff/info
Адреса:  м. Київ, вул. Рейтарська 21/13

Подайте такі документи у будь-який зручно розташований до Вас центр 
зайнятості:

паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу)•	
довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)•	
трудову книжку (за наявності)•	
документи про освіту (за наявності)•	
військовий квиток (у разі потреби)•	

Коли нараховується допомога з безробіття
Якщо Ви •	 офіційно працювали протягом 6 місяців за останній рік і 
звільнилися за згодою сторін (ст.36., п.1 КЗпП України), допомога по 
безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в 
установленому порядку в державній службі зайнятості та надання статусу 
безробітного. Тривалість виплати не може перевищувати 270 днів.

Якщо Ви •	 офіційно працювали протягом 6 місяців за останній рік і пішли 
із попередньої роботи за власним бажанням, (ст.38 КЗпП  України), 
допомога виплачується із 91-го дня після реєстрації застрахованої особи в 
установленому порядку в державній службі зайнятості та надання статусу 
безробітного, якщо за цей час відповідну роботу Вам не підібрали. 

Якщо Ви офіційно працювали протягом 6 місяців за останній рік і •	
звільнилися за згодою сторін (ст.36., п.1 КЗпП України) або у зв’язку 
зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 
реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, 
скорочення чисельності або штату працівників (ст.40., п.1 КЗпП України) 
та хочете відкрити власну справу, то Ви можете отримати допомогу з 
безробіття одноразово для організації підприємницької діяльності. 
Бажаючим заснувати власну справу надаються профорієнтаційні 
послуги та послуги з професійного навчання основам підприємницької 
діяльності. 

Якщо •	 Ви не були офіційно працевлаштовані, Вам не буде нарахована 
допомога з безробіття, але буде надана безкоштовна допомога у 
пошуку роботи.

Реєстрація в центрі зайнятості проводиться 
незалежно від місця прописки. 

ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО  
та допомогу з безробіття

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ: ЗБЕРІГАЙТЕ 
СПОКІЙ

і ДЗВОНИТЬ 
карєрному консультанту

(067) 507 09 30 (Kyivstar)

(066) 500 35 75 (MTS)

(093) 167 37 81 (Life)Центр зайнятості Вільних людей:   
http://czvl.ua-selector.in
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У разі втрати паспорта:
звернутися до Державної міграційної служби України для поновлення •	
паспорту  за місцем перебування
термін видачі нового паспорту: від 1 до 3 місяців•	
на час підготовки нового паспорту Ви отримаєте тимчасове •	
посвідчення громадянина України

Тимчасового посвідчення достатньо для того, щоб стати на облік в центрі 
зайнятості й отримати допомогу з безробіття, а також щоб оформити тру-
дові відносини з новим роботодавцем.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: Державна міграційна служба України (044) 278-50-30
   Паспортний сервіс (044) 392-01-94

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: Державної податкової інспекції 0-800-501-007

спеціалісти центру зайнятості допоможуть Вам скласти  
позовну заяву до суду для оформлення одностороннього  

припинення трудових відносин.

Подайте заяву до центру «Паспортний сервіс»:

Місто Адреса Телефон

Київ бульв. Т. Шевченка, 27 (м. Університет) (044) 392 01 94

Вінниця вул. 50 річчя Перемоги, 20-а (0432) 60-19-08

Житомир вул. І. Огієнка, 1/34 (0412) 48-25-65

Івано-Франківськ вул. Гнатюка, 29 (0342) 50-40-03

Луцьк пр. Грушевського, 4-в (0332) 77-05-42

Львів вул. Б. Хмельницького, 212 (032) 245 54 40

Рівне вул. 16-го Липня, 6а (0362) 26-77-84

Суми Покровська площа, 11 (0542) 77 23 95

Тернопіль вул. Руська, 17 (0352) 52-33-15

Херсон вул. Перекопська, 157 (050) 168-47-87
(067) 159-80-15
(0552) 34-31-34

Хмельницький вул. Прибузька, 30-а (0382) 61-63-31

Черкаси бульв. Т. Шевченка, 132 (0472) 33-11-68

Чернівці вул. Руська, 31-а (0372) 51-84-16

Якщо за місцем Вашого перебування немає центру «Паспортний сервіс», 
зверніться до підрозділу Державної міграційної служби (дивіться сторін-
ках 17, 18, 19). Веб-сайт: www.dmsu.gov.ua.

У разі втрати довідки про присвоєння ідентифікаційного коду:
звернутися до •	 будь-якого відділення Державної податкової інспекції 
за місцем Вашого перебування
подати заяву на бланку встановленого зразка з проханням про видачу •	
дубліката
дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного коду видається в •	
день звернення з відповідною заявою

У разі втрати трудової книжки:
після закінчення АТО при поверненні до рідного міста – запросіть •	
дублікат трудової книжки в державному архіві

Якщо Ви офіційно не звільнені, але хочете знайти роботу за місцем пе-
ребування, і якщо трудова книжка знаходиться у роботодавця на території 
Луганської або Донецької областей та Криму:

зверніться до роботодавця з проханням вислати трудову книжку •	
поштою разом з наказом про звільнення

якщо підприємство тимчасово не працює або ліквідоване, то •	
зверніться до суду для одностороннього припинення трудових 
відносин

ЯКЩО ВИ ВТРАТИЛИ ПАСПОРТ           АБО ІНШИЙ ДОКУМЕНТ

Ви можете відновити втрачений паспорт 
за місцем Вашого перебування. 
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Корисні веб-ресурси для пошуку роботи 
або розміщення резюме

Сайти пошуку роботи:
www.trud.gov.ua
www.rabota.ua
www.work.ua
www.rabotaplus.ua
www.jooble.com.ua
www.superjob.ua
www.job.ukr.net

Газета «передмістя Київ» і веб-сайт: www.peredmistya.kiev.ua

Тижневик «пропоную роботу» і веб-сайт: www.pro-robotu.com.ua

Газета «Срочно требуются» (виходить у Києві з вівторка по п’ятницю).

Понад 400 вакансій для студентів і молодих спеціалістів на сайті Центру 
працевлаштування студентів “імпульс”: www.stud-centr.org.ua

Міжнародна професійна спільнота: www.linkedin.com 

У випадку особистого пошуку роботи теж будьте уважні та не погоджуйтеся 
на пропозиції неофіційного працевлаштування або з порушенням чинного 
законодавства.

Якісно складене резюме – важлива умова успішного працевлаштування.

Основні вимоги до написання резюме:
інформація викладається лаконічно, правдиво та грамотно•	
не застосовуються абревіатури і специфічні терміни•	
надається тільки та інформація, яку Ви можете підтвердити•	
описуються тільки позитивні сторони трудової біографії•	

Структура резюме:
прізвище, ім’я, по батькові•	
основні особисті дані: дата народження, адреса,  контактні телефони•	
мета пошуку роботи (короткий опис посади, на яку Ви розраховуєте)•	
досвід роботи: подається у зворотній хронологічній послідовності, •	
наголос ставиться на найважливішій інформації
освіта та професійна підготовка (навчальні заклади, курси, отримана •	
кваліфікація)
додаткова інформація (ділові риси, знання мов, уміння користуватись •	
комп’ютером, наявність прав водія тощо)

   

складання резюме – дуже відповідальний процес. Інформацію, яку Ви ви-
кладаєте у своєму резюме, доведеться часто повторювати під час:

розмови з роботодавцем по телефону•	
особистої співбесіди•	
заповнення форм та анкет під час прийому на роботу тощо•	

Навчитися правильно складати резюме Ви можете:
на •	 семінарах з техніки пошуку роботи, що проводяться в центрах 
зайнятості
під час консультації з пошуку роботи у волонтерській організації •	
«Центр зайнятості Вільних людей».

УВАГА! Шахрайство!
НЕ ТЕЛЕФОНУЙТЕ на номери, що починаються з 070 
або 090. Дзвінки на них платні та коштують 60 грн./хв.

УВАГА! Недобросовісні роботодавці!
Були випадки, коли роботодавець поводився недобросовісно 
до вимушеного переселенця та не оплачував надані послуги. 
Отримати список недобросовісних роботодавців можна в 
Центрі зайнятості Вільних людей: тел. (050) 353-37-70,  
e-mail: info@character.kiev.ua

ЯК НАПИСАТИ РЕЗЮМЕ
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Громадські роботи – суспільно корисні роботи, що здійснюються в інтер-
есах місцевої громади і виконуються добровільно. 

Оплата праці за громадські роботи здійснюється по факту виконаних 
робіт, а її розмір не може бути меншим за мінімальну заробітну пла-
ту, встановлену законом України за  повний місяць роботи.

Оплачувані громадські роботи пропонуються:
внутрішнім переселенцям, які були змушені покинути свої домівки у •	
зоні конфлікту чи на окупованій території
зареєстрованим безробітним•	
працівникам, які працюють неповний робочий день (тиждень) у •	
зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва
особам, які перебувають у тривалій відпустці або мають вільний від •	
основної роботи чи навчання час
пенсіонерам•	

Якщо Ви погодилися на виконання громадських робіт:

З Вами укладається трудовий договір з обумовленим строком дії, але 
не більше ніж на 180 календарних днів протягом року.

На Вас поширюються державні соціальні гарантії, передбачені чинним 
законодавством.

Якщо Ви маєте статус безробітного, то участь в громадських та інших 
роботах тимчасового характеру за направленням центру зайнятості  не 
позбавляє Вас статусу безробітного.

Якщо Ви маєте статус безробітного і отримуєте допомогу з безробіття, 
то за Вами зберігається виплата допомоги з безробіття у розмірах і в 
строки, встановлені законом.

Період участі в таких роботах входить до страхового стажу для наступ-
них страхових випадків.

Зверніться до державної служби зайнятості. Щороку тисячі колишніх без-
робітних стають підприємцями.

! Безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсут-
ністю підходящої роботи, допомога з безробіття може виплачуватись 
одноразово для організації підприємницької діяльності.

Якщо Ви отримали в установленому порядку статус безробітного і бажаєте 
почати власну справу, для Вас:

інформування щодо можливостей відкриття власної справи•	
тестування на виявлення здібностей до підприємництва•	
допомога у пошуку перспективної бізнес-ідеї•	
курси з «Основ підприємницької діяльності»•	
допомога в складанні бізнес-плану та фінансових розрахунків•	

Безробітний подає заяву про виплату допомоги з безробіття одноразово 
для організації підприємницької діяльності і бізнес-план на розгляд спе-
ціальної комісії. Остаточне рішення приймає директор центру зайнятості з 
урахуванням висновків комісії.

За сприяння служби зайнятості Ви також можете отримати кваліфіковані 
консультації з питань:

законодавства щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання, •	
ліцензування
патентування та сертифікації підприємницької діяльності•	
податкового законодавства•	
відкриття рахунків у банківських установах•	
з інших питань щодо підприємницької діяльності•	
Бажаємо Вам успіхів у започаткуванні власної справи!

ЯК ВІДКРИТИ ВЛАСНУ СПРАВУ
і отримати допомогу

ОПЛАЧУВАНІ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ 
та інші роботи тимчасового характеру

ГАРЯЧА ЛІНІЯ державної служби зайнятості
0-800-50-50-60 (із стаціонарного телефону)

730 (з мобільного телефону)
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Якщо Ви хочете  
ПІДВИЩИТИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ  
або ОПАНУВАТИ ІНШУ ПРОФЕСІЮ 

Зверніться до державної служби зайнятості. 

Якщо Ви отримали в установленому порядку статус безробітного, але ще не 
маєте професії,  Ви можете::

пройти професійну підготовку за робітничими професіями, •	
актуальними на ринку праці  (від 3 до 6 місяців)
отримати роботу після навчання•	

Якщо Ваша професія неактуальна на ринку праці, Ви зможете:
пройти професійну перепідготовку за робітничими професіями (від 3 •	
до 6 місяців)
здійснити підвищення кваліфікації як робітника чи спеціаліста, а також •	
пройти стажування на виробництві
підвищити свій кваліфікаційний розряд•	
отримати роботу після навчання відповідно до здобутих навичок•	

Якщо Ви маєте бажання відкрити власну справу:
отримати знання з організації підприємницької діяльності•	
отримати виплату допомоги з безробіття одноразово для відкриття •	
власної справи

Під час навчання Ви маєте право:
на виплату допомоги з безробіття•	
на компенсацію фактичних •	 витрат на проїзд до місця навчання та у 
зворотному напрямку або проживання у гуртожитку, якщо професійне 
навчання організоване не за місцем Вашого проживання або перебування

Адреси центрів зайнятості можна знайти на сайті www.dcz.gov.ua. Додатко-
ву інформацію можна отримати за телефонами гарячих ліній регіональних 
центрів зайнятості (дивіться ст. 5).

Якщо Вам за 45 років – Ви можете  
ОТРИМАТИ ВАУЧЕР НА НАВЧАННЯ

Якщо Вам за 45 років та Ваш страховий стаж складає не менше 15 років – Ви 
можете отримати одноразово ваучер для проходження професійного на-
вчання БЕЗКОШТОВНО.

Для отримання ваучера, зверніться в державну службу зайнятості:
напишіть заяву на отримання ваучера•	
надайте необхідні документи:•	

–  паспорт
–  трудову книжку (або її копію)
–  документ про освіту
–  довідку про присвоєння ідентифікаційного коду

Отримавши ваучер, Ви можете пройти навчання за професіями та 
спеціальностями відповідно до затвердженого законодавством пере-
ліку, а також самостійно обрати форму та місце навчання.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може 
перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб, визначений законодавством на момент прийняття рішення про 
видачу ваучера. У разі, коли вартість навчання перевищує максимальну вар-
тість ваучера, громадянин або його роботодавець зможуть здійснити опла-
ту різниці вартості навчання.

хто не може отримати ваучер:
особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти•	

особи, які протягом останніх п’яти років вже навчалися за рахунок •	
коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття

зареєстровані безробітні, які виявили бажання пройти професійне •	
навчання за направленням державної служби зайнятості

громадяни, які не досягли 45-річного віку•	

пенсіонери•	

ГАРЯЧА ЛІНІЯ державної служби зайнятості
0-800-50-50-60 (із стаціонарного телефону)

730 (з мобільного телефону)
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ПЕРЕЛІК  
професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації,

для навчання за якими може бути виданий ваучер
Бджоляр 6123
Водій навантажувача 8334
Водій тролейбуса 8323
Електрогазозварник 7212
Машиніст автогрейдера 8332
Налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів 7231
Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції 7223
Плодоовочівник 6111
Робітник фермерського господарства 6131
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 7233
Будівельний столяр 7124
Тракторист 8331
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 8331
Автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601
Агрономія 7.09010101
Агрохімія і ґрунтознавство 7.09010102
Аквакультура 7.09020102
Захист рослин 7.09010501
Інженерія програмного забезпечення 7.05010302
Комп’ютерні системи та мережі 7.05010201
Міське будівництво та господарство 7.06010103
Програмне забезпечення систем 7.05010301
Промислове і цивільне будівництво 7.06010101
Розведення та селекція тварин 7.09010203
Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 7.09010201
Ветеринарна медицина 5.11010101
Виробництво і переробка продукції рослинництва 5.09010103
Виробництво і переробка продукції тваринництва 5.09010201
Землевпорядкування 5.08010102
Монтаж і експлуатація електроустаткування підпр-ств і цивільних споруд 5.05070104
Обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602
Організація і технологія ведення фермерського господарства 5.09010102
Рибництво та аквакультура 5.09020101
Розроблення програмного забезпечення 5.05010301

Підрозділи Державної міграційної служби,  
які приймають переміщених осіб з паспортних питань

Область Адреса Контактний 
телефон

Запорізька м. Запоріжжя, вул. Українська, 4.  
Жовтневий рВ УДмс  (061) 63-25-20

Дніпропетровська м. Дніпропетровськ,  
вул. Плеханова, 34.   Кіровський рВ (056) 778-19-96

Дніпропетровська м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16. 
Дзержинський рВ

(0564) 92-85-00 
(0564) 92-81-15

Дніпропетровська м. Дніпродзержинськ, 
вул. Камунарна, 10.  Заводський рВ (0569) 53-39-25

Дніпропетровська м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, 19-А. 
Вільногірський мс (05653) 5-16-45

Дніпропетровська м. Жовті води, вул. Горького, 12. 
Жовтоводський мс (05652) 3-20-05

Дніпропетровська м. Марганець, вул. П.Тичини, 6-А. 
марганецький мс (05665) 5-10-90

Дніпропетровська м. Нікополь, вул. Микитинська, 5. 
Нікопольській рВ

(05662) 5-12-70 
(05662) 5-06-92

Дніпропетровська м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 39. 
Новомосковський рВ

(05693) 7-58-19, 
(05693) 7-58-37

Дніпропетровська м. Павлоград, вул. Повстання, 77-А. 
павлоградський рВ (5632) 6-30-92

Дніпропетровська
м. Першотравневськ,  
вул. Жовтнева, 33.  
першотравневський мс

(5663) 5-38-28

Дніпропетровська
м. Синельнокове,  
вул. Виконкомівська, 36.  
синельниківський рс

(05663) 4-25-72

Дніпропетровська м. Тернівка, вул. Лермонтова,15. 
Тернівський мс (05636) 7-23-07

Дніпропетровська м. Орджонікідзе, вул. Г. Тикви, 2. 
Орджонікідзевський мс (05667) 4-26-32
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Адреси і телефони всіх підрозділів в Харківський області Ви можете дивити-
ся на веб-сайті ДМС України: http://kh.dmsu.gov.ua/kh/pidrozdili

Область Адреса Контактний 
телефон

Закарпатська

м. Ужгород,  
вул. Православна набережна, 20. 
Ужгородський міський відділ ГУ 
Дмс України

(0312) 61-36-35

Київська
м. Бровари, вул. Незалежності, 3. 
Броварський районний відділ УДмс 
України

(045) 94-40-648

Кіровоградська м. Кіровоград, вул. Дворцова, 6-А. 
Ленінський рс

(0522) 32-17-24 
(0522) 39-73-92

Миколаївська м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 2 . 
Заводський рВ УДмс 

(0512) 56-34-94 
(0512) 36-81-48

Полтавська м. Полтава, пр. Рибальський, 16-А. 
Ленінський рс (0532) 52-09-62

Чернігівська м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 4-А. 
Новозаводський рВ (0462) 777-178

Чернігівська м. Чернігів, вул. Шевченка, 26.  
Деснянський рВ (0462) 95-23-23

Чернігівська м. Прилуки, вул. Соборна, 40.  
прилуцький мВ (04637) 3-22-24

Чернігівська м. Ніжин, вул. Яворського, 1.  
Ніжинський мВ (04631) 2-35-35

Чернігівська м. Мена, вул. Червона Площа, 8.  
менський рс (04644) 2-15-87

Чернігівська м. Козелець, вул. Даневича, 16.  
Козелецький рс (04646) 4-11-45

Чернігівська
м. Новгород-Сіверський,  
вул. Свободи, 22.  
Новгород-сіверський рс

(04658) 2-11-20

Одеська м. Одеса, вул. Канатна, 101/В.  
приморський рВ (048) 722-80-08

Область Адреса Контактний 
телефон

Харківська
м. Харків, 
вул. Ромена Ролана, 13 
Дзержинський рВ

(057) 705-12-07
(057) 705-12-11
(057) 705-12-20
(057) 705-12-04

Харківська м. Харків вул. Комсомольське шосе, 
67 Жовтневий рВ

(057) 370-10-18
(057) 370-20-95

Харківська м. Харків, вул. Студентська, 5/6. 
Київський рВ

(057) 704-13-52
(057) 704-03-33

Харківська м. Харків, вул. Ковтуна, 36. 
Комінтернівський рВ (057) 52-10-69

Харківська м. Харків, вул. Малиновського, 5-Г. 
Ленінський рВ (057) 712-51-43

Харківська
м. Харків,  
вул. Гвардійців Широнінців, 25-А. 
московський рВ

(057) 710-67-46
(057) 710-60-90

Харківська м. Харків, вул. Бекетова, 10. 
Орджонікідзевський рВ (0572) 93-91-36

Харківська м. Харків, вул. Харківських дивізій,17. 
Фрунзенський рВ (057) 392-11-61

Харківська
м. Харків,  
Червоношкільна набережна, 14.  
Червонозаводський рВ

(057) 732-38-57

Харківська м. Ізюм, пров. Георгіївський, 2. 
ізюмський рс (05743) 213-64

Харківська м. Барвінкове, вул. Б. Хмельницького, 
15. Барвінківський рс (05757) 429-28

Харківська смт. Близнюки, вул. Комсомольська, 
38-А. Близнюківський рс (05754) 523-72



У підготовці матеріалів до даної брошури взяли участь:

Міністерство соціальної політики України

Державний центр зайнятості 

Проект ПРООН «Підтримка реформи  
соціального сектору в Україні» 

Центр зайнятості Вільних людей


