
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

                   від                2015 р. №                    
 

 

ПРОГРАМА 

працевлаштування та професійного навчання 

внутрішньо переміщених осіб на 2015─2016 роки 

 

І. Стан та проблеми внутрішньо переміщених осіб на ринку праці  

 

В умовах військового конфлікту на сході країни та тимчасової окупації                

АР Крим, економічної рецесії відбувається руйнація промислових та житлових 

приміщень, призупиняють роботу підприємства, відбувається ліквідація робочих 

місць, скорочується кількість вакансій, зменшується чисельність зайнятих, зростає 

рівень безробіття. За 9 місяців 2014 року рівень безробіття  (за методологією 

МОП) зріс порівняно з аналогічним періодом 2013 року з 7,1 % до 8,9 % 

економічно активного населення віком 15−70 років. Відповідно до затверджених 

Урядом основних прогнозних макропоказників у 2015 році очікується зростання 

цього показника до 9,8−10 %. 

Під впливом таких процесів зростають обсяги внутрішньої міграції на 

території України. У результаті цього, а також з метою уникнення негативних 

наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, проявів насильства та 

порушень прав людини значна частина населення Донецької та Луганської 

областей змушена залишати свої місця проживання.  

Достатньо високою є інтенсивність виходу внутрішньо переміщених осіб із 

стану економічної активності. Наявна ситуація стає загрозою стрімкого зростання 

безробіття та поширення ризиків бідності в країні, а її вирішення потребує 

невідкладного пошуку засобів для залучення та повернення цих осіб у сферу 

зайнятості. 

Із початку проведення антитерористичної операції до державної служби 

зайнятості станом на 31 січня 2015 року звернулися за допомогою у 

працевлаштуванні не за місцем проживання майже 38 тис. мешканців                  

АР Крим, Донецької та Луганської областей, з них понад 25 тис. осіб офіційно 

були визнані вимушено переміщеними особами та отримали відповідну довідку. 

Державною службою зайнятості забезпечено працевлаштування понад 6 тис. 

таких громадян. Працевлаштування таких громадян ускладнюється низькою 

мотивацією до постійної зайнятості, відсутністю житла, надією на повернення на 

своє місце проживання, необхідністю догляду за дітьми, особами похилого віку, а 

також неповною обізнаністю  населення щодо можливості отримати відповідну 

підтримку. 
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В умовах невизначеності щодо подальшого місця проживання внутрішньо 

переміщені особи не завжди та не відразу звертаються за допомогою у 

працевлаштуванні до державної служби зайнятості, роблячи спроби самотужки 

вирішити проблему з пошуку роботи. З метою забезпечення доступу до ринку 

праці державною службою зайнятості розгортаються програми інформаційної 

підтримки внутрішньо переміщених осіб з питань інформування про можливості 

отримати допомогу у разі втрати роботи.  

Вирішення питання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб 

можливе лише завдяки комплексному підходу із забезпеченням в першу чергу 

економічних та фінансових умов, спрямування на відповідні території інвестицій 

для створення нових  або адаптації наявних  робочих місць для таких осіб, а також 

умов для професійного навчання тих внутрішньо переміщених осіб, для яких воно 

є необхідним.  

Також забезпечення зайнятості переміщених осіб має супроводжуватися 

створенням належних умов проживання та соціальної інфраструктури, оскільки 

значна частина цих осіб – жінки з дітьми, особи похилого віку. Адже серед 

внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус безробітного, значну питому 

вагу становлять жінки з вищою освітою, які працювали раніше на посадах 

професіоналів та фахівців.  

Професійна структура вивільнених працівників з Донецької та Луганської 

областей характеризується своєю специфічністю для цих регіонів. Найбільш 

вразливими до безробіття стали працівники вугільної промисловості та металургії, 

працевлаштування яких обмежене відсутністю відповідного попиту на них на 

локальних ринках праці інших регіонів. У зв’язку з цим достатньо гострим постає 

питання організації професійного навчання цих працівників на професії, що є 

конкурентоспроможними у регіонах їх проживання.  

Основними регіонами-реципієнтами внутрішніх мігрантів стали прикордонні 

із зоною проведення антитерористичної операції Донецька, Харківська, Луганська, 

Запорізька, Дніпропетровська області, а також м. Київ. Більшість із цих територій 

характеризувалися достатньо високим рівнем напруженості на ринку праці ще до 

початку процесу масового притоку до них вільної робочої сили з інших регіонів. 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Метою програми є забезпечення зайнятості та підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці внутрішньо переміщених осіб шляхом 

професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. 

Забезпечення роботою цих осіб сприятиме зниженню соціальної напруги у 

суспільстві, вирішенню питань матеріального забезпечення осіб відповідних 

категорій. Реалізація положень Програми забезпечить консолідацію зусиль органів 
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влади навколо вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених 

осіб. 

Розробка цієї Програми відповідає завданням Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України. 

 

ІІІ. Шляхи та напрями забезпечення зайнятості та підвищення 

конкурентоспроможності внутрішньо переміщених осіб 

 

З метою сприяння підвищенню рівня зайнятості та зниження рівня 

безробіття серед внутрішньо переміщених осіб державна політика у цій сфері 

спрямовується на виконання пріоритетних завдань за такими основними 

напрямами: 

стимулювання економічної активності внутрішньо перемішених осіб, у тому 

числі і тих, що були економічно неактивними до переміщення; 

створення тимчасових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб та 

стимулювання роботодавців до використання гнучких форм зайнятості; 

стимулювання роботодавців до працевлаштування тих, хто переїхав з 

окупованих територій та зони проведення АТО; 

сприяння підвищенню підприємницької активності серед внутрішньо 

переміщених осіб; 

посилення ролі державної служби зайнятості в забезпеченні реалізації 

активної політики зайнятості; 

організація професійного навчання переміщених осіб за професіями, що 

користуються попитом на інших регіональних ринках праці; 

запровадження додаткових інструментів сприяння зайнятості для 

внутрішньо переміщених осіб за рахунок донорської допомоги; 

вдосконалення законодавчої бази у сфері реалізації прав на зайнятість 

внутрішньо переміщених осіб. 

Ключовим напрямом у забезпеченні зайнятості внутрішньо переміщених 

осіб є посилення ролі місцевих громад у процесі відбудови постраждалих 

територій та відновлення їх трудового потенціалу. 

Завдання і заходи щодо працевлаштування та професійного навчання 

внутрішньо переміщених осіб  наведено у додатку до Програми. 

 

IV. Джерела фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і 

місцевих бюджетів, Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування  України на випадок безробіття, передбачених на ці цілі, а також за 

рахунок інвестицій, донорської допомоги міжнародних організацій, інших джерел, 

не заборонених законодавством. 
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V. Очікувані результати реалізації Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу:  

забезпечити сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб відповідно 

до реальних потреб ринку праці; 

відновити втрати людського капіталу шляхом заохочення внутрішньо 

переміщених осіб до повернення на попереднє місце проживання; 

забезпечити тимчасову зайнятість внутрішньо переміщених осіб, у тому 

числі шляхом проведення відновлювальних робіт на постраждалих територіях; 

забезпечити отримання внутрішньо переміщеними особами відповідних 

професійних компетенцій; 

підвищити конкурентоздатність на ринку праці внутрішньо переміщених 

осіб; 

знизити напругу на регіональних ринках праці; 

зменшити рівень економічної неактивності внутрішньо переміщених осіб; 

підтримати підприємницьку ініціативу внутрішньо переміщених осіб. 

 

 
__________________



ПРОЕКТ 

Додаток до Програми  

Програма  

працевлаштування та професійного навчання 

внутрішньо переміщених осіб на 2015─2016 роки 
 

Завдання і заходи 

щодо працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб 
 

№ 

з/п Завдання 
№ 

з/п Заходи Термін Виконавці 

1 Створення соціально-економічних 

передумов для розвитку територій 

масового проживання внутрішньо 

переміщених осіб та відбудови 

постраждалих регіонів, у тому числі 

із залученням трудового потенціалу 

внутрішньо переміщених осіб 

1.1. Визначення разом з міжнародними 

організаціями-донорами найефективніших для 

інвестування сфер економіки (видів економічної 

діяльності) для спрямування донорських коштів 

і на цій основі − сприяння розширенню сфери 

застосування праці у зазначених сферах (видах 

економічної діяльності). 

у тримісячний 

термін після 

проведення 

Міжнародної 

донорської 

конференції 

Мінекономрозвитку, 

Мінсоцполітики, 

Мінрегіон, обласні, 

Київська міська 

державні адміністрації, 

міжнародні організації-

донори (за згодою) 

1.2. Врахування під час відбору інвестиційних 

проектів у пріоритетних галузях економіки 

відповідно до Закону України „Про 

стимулювання інвестиційної діяльності у 

пріоритетних галузях економіки з метою 

створення нових робочих місць” за критерієм 

створення нових робочих місць можливості для 

працевлаштування внутрішньо переміщених 

осіб. 

постійно Обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

2 

  

Вивчення (в тому числі шляхом 

проведення інвентаризації) та 

максимально можливе задоволення 

першочергових потреб внутрішньо 

переміщених осіб у фінансово-

матеріальних, житлових, побутових, 

інших ресурсах, об’єктах 

інфраструктури. 

  

2.1. Забезпечення функціонування та постійного 

оновлення інформаційного ресурсу щодо 

наявності житла та об’єктів соціальної 

інфраструктури (школи, садочки) для 

внутрішньо переміщених осіб: www.vpo.gov.ua. 

постійно Мінрегіон, ДСНС, 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

2.2. Перепрофілювання невикористовуваного за 

призначенням державного (комунального) майна 

на територіях високої концентрації внутрішньо 

переміщених осіб у житлові приміщення, 

постійно Суб’єкти управління 

об’єктами державної 

власності, обласні, 

Київська міська  
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№ 

з/п Завдання 
№ 

з/п Заходи Термін Виконавці 

соціально-побутові об’єкти тощо. державні адміністрації 

2.3. Розроблення і прийняття територіальних 

програм переведення окремих ефективно діючих 

підприємств, розміщених на територіях масового 

проживання вимушено внутрішньо переміщених 

осіб, на 2−3- змінний режим праці. 

І півріччя  

2015 року 

Обласні, Київська міська  

державні адміністрації 

2.4. Надання допомоги у відбудові, реконструкції та 

добудові житла у сільській місцевості, в тому 

числі внутрішньо переміщеним особам, 

відповідно до бюджетної програми „Державне 

пільгове кредитування індивідуальних сільських 

забудовників”. 

постійно  Мінрегіон, обласні, 

Київська міська 

державні адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), міжнародні 

організації-донори  (за 

згодою) 

3 Удосконалення нормативно-

правової бази, спрямованої на 

підвищення мобільності та 

зайнятості внутрішньо переміщених 

осіб та забезпечення їх соціального 

захисту від безробіття 

3.1. Запровадження механізму надання 

роботодавцям, які працевлаштовують 

внутрішньо переміщених осіб, компенсації 

витрат на оплату праці таких осіб і компенсації 

транспортних витрат цих осіб на переїзд до 

іншої місцевості з метою працевлаштування. 

у тримісячний 

термін після 

прийняття 

відповідного 

законопроекту 

Мінсоцполітики 

3.2. Запровадження механізму відшкодування 

роботодавцю витрат на перепідготовку та 

підвищення кваліфікації зареєстрованих 

безробітних з числа внутрішньо переміщених 

осіб, працевлаштованих строком не менше ніж 

на один рік. 

у тримісячний 

термін після 

прийняття 

відповідного 

законопроекту 

Мінсоцполітики 

3.3. Запровадження механізму видачі ваучерів для 

підтримання конкурентоспроможності шляхом 

перепідготовки, спеціалізації, підвищення 

кваліфікації звільненим військовослужбовцям, 

учасникам АТО, внутрішньо переміщеним 

особам працездатного віку, для яких відсутня 

у тримісячний 

термін після 

прийняття 

відповідного 

законопроекту 

Мінсоцполітики 
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№ 

з/п Завдання 
№ 

з/п Заходи Термін Виконавці 

робота, що підходить. 

3.4. Виключення вимоги щодо пропорційного 

фінансування організації суспільно-корисних 

робіт за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття та 

місцевих бюджетів з метою розширення обсягів 

проведення таких робіт. 

у тримісячний 

термін після 

прийняття 

відповідного 

законопроекту 

Мінсоцполітики 

4. Розширення можливостей для 

працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб, у тому числі 

шляхом поглиблення співпраці з 

роботодавцями, які забезпечують 

зайнятість внутрішньо переміщених 

осіб, та волонтерськими 

організаціями  

4.1. Залучення волонтерських організацій до 

співпраці з місцевими органами виконавчої 

влади та місцевими громадами з метою 

спільного пошуку можливостей для 

працевлаштування внутрішньо переміщених 

осіб. 

постійно Обласні, Київська міська 

державні адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

(за згодою),  

волонтерські організації 

(за згодою) 

4.2. Проведення переговорів із соціальними 

партнерами щодо створення недержавних 

фондів перепідготовки та сприяння 

працевлаштуванню внутрішньо переміщених 

осіб. 

починаючи з 

ІІ півріччя 

2015 року 

Мінсоцполітики, обласні 

державні адміністрації, 

СПО роботодавців на 

національному рівні, 

СПО профспілок на 

національному рівні (за 

згодою) 

4.3. Упровадження спільних із міжнародними 

організаціями проектів, які спрямовані на 

розвиток тимчасової зайнятості для вимушено 

переміщених осіб. 

у строки, 

визначені 

організаторами  

проекту 

Мінсоцполітики, 

міжнародні організації-

донори (за згодою) 

4.4. Залучення зарубіжних партнерів, інших 

зацікавлених сторін до перепідготовки та 

підвищення кваліфікації за межами країни 

окремих категорій внутрішньо переміщених 

осіб. 

2015 рік МЗС, МОН,  

Мінсоцполітики, СПО 

профспілок на 

національному рівні, 

СПО роботодавців на 

національному рівні (за 

згодою) 



 8 

№ 

з/п Завдання 
№ 

з/п Заходи Термін Виконавці 

4.5. Надання послуг щодо сприяння у 

працевлаштуванні внутрішньо переміщеним 

особам, у тому числі шляхом виплати допомоги 

по безробіттю одноразово для організації 

безробітними підприємницької діяльності та 

надання компенсації роботодавцю єдиного 

соціального внеску за працевлаштованих 

безробітних на нове робоче місце у малому 

бізнесі. 

2015−2016 рр. Мінсоцполітики  

4.6. Організація громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, в тому числі шляхом 

розширення  форм тимчасової зайнятості та 

видів громадських робіт. 

2015−2016 рр. Мінсоцполітики, 

обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

5 Збільшення охоплення професійним 

навчанням, перенавчанням та 

підвищенням кваліфікації 

внутрішньо переміщених осіб з 

відповідним матеріально-технічним, 

навчально-методичним та кадровим 

забезпеченням 

5.1. Збільшення та/або перерозподіл, у разі потреби, 

ліцензованого обсягу набору слухачів для 

підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації внутрішньо переміщених осіб; 

отримання ліцензій відповідними закладами на 

провадження освітньої діяльності за найбільш 

затребуваними на ринку праці професіями та 

спеціальностями для професійного навчання 

внутрішньо переміщених осіб. 

починаючи з 

2015 року 

МОН, Мінсоцполітики 

5.2. Підвищення конкурентоспроможності          

зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб шляхом організації 

професійного навчання на замовлення 

роботодавців, для самозайнятості, провадження 

підприємницької діяльності. 

2015−2016 рр. Мінсоцполітики  

 

__________________ 

 


