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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 27 травня 2020 р.  
№ 408 
Київ 
 

Про внесення змін до Порядку видачі ваучерів  
для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (Офіційний вісник 
України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2018 р., № 33, ст. 1159), зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 травня 2020 р. № 408 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку видачі ваучерів  

для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці 

1. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту: 

“Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання 
продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.”. 

2. Додаток до Порядку викласти в такій редакції: 

“Додаток  
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 травня 2020 р. № 408) 

__________________________________________________________ 
                                                                     (найменування центру зайнятості) 

Ваучер № _______________ на суму _____________________ гривень 
                                                                          (прописом) 

виданий __________________________________________________________________ 
                                                (прізвище, ім’я та по батькові, 

__________________________________________________________________________ 
                серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий, 

__________________________________________________________________________ 
                          реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття) 

для проходження перепідготовки за робітничою професією; підготовки за спеціальністю для здобуття 
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовки 
на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня 
вищої освіти); спеціалізації, підвищення кваліфікації (потрібне підкреслити) за професією (спеціальністю) 
_________________________________________________________________________________________. 

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття. 

Період використання ваучера для укладення із закладом освіти договору про навчання становить 
90 днів. 

 

Керівник центру зайнятості ______________ 
       (підпис) 

МП 

____________________ 
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ року   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(лінія відрізу) 
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Відмітка про прийняття на навчання 
(повертається у п’ятиденний строк центру зайнятості) 

Наказом від ____ __________ ____ р. № ____ закладом освіти _______ 

__________________________________________________________________ 
                                            (найменування закладу освіти) 

зараховано _________________________________________________________ 
                                            (прізвище, ім’я та по батькові) 

до складу навчальної групи № _______ для проходження перепідготовки за робітничою професією; 
підготовки за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, 
здобутих за іншою спеціальністю; підготовки на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-
наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізації, підвищення кваліфікації 
(потрібне підкреслити) за професією (спеціальністю) ___________________________________________. 

Строк навчання становить з ___ ________ ___ р. до ___ _______ ___ р. 

Оплата за навчання (окремий період навчання) здійснюється згідно з ваучером № ________, 
виданим _________________________________________________________________________________. 

(найменування центру зайнятості) 

Копія договору про навчання, відомості про рахунок закладу освіти для оплати його вартості 
додаються. 

 

Керівник закладу освіти ______________ 
                   (підпис) 

МП 

_____________________ 
        (ініціали та прізвище) 

___ ______ 20__ року”.   
 


