
Адреси центрів зайнятості 
Чернівецької області

Чернівецький обласний центр зайнятості:
58000 м. Чернівці, вул. Університетська, 31, 
тел.: [037-2] 55-32-70, тел./факс 51-18-87

Чернівецький міський центр зайнятості:
58032 м. Чернівці, вул. Воробкевича, 37 

т/ф.: [037-2] 51-55-63, 52-73-08

Новодністровський міський центр зайнятості:
60236 м. Ноеодністровськ, 

мікрорайон «Сонячний», ЗОНІ № З 
т/ф.: [0-241] 3-41-74, 3-38-84

Районні центри зайнятості:

Вижницький: 59200 м. Вижниия, 
вул Українська, 94Д  [0-230] 2-32-92, 2-32-90 

Герцаївський: 60500 м. Герца, 
вул. Центральна, 1БА [0-240] 2-12-52 

Глибоиький: 60400 смт Глибока, 
вул. Центральна, 89, [0-234] 2-16-92 
Ваставнівський: 59400 м. Заставна, 

вул. Незалежності, 100, [0-237] 2-15-59 
Кельменеиький: 60100 смт Кельмениі, 

вул. Головачука, 6, [0-232] 2-26-37 
Кіцманський: 59300 м. Кіимань, 

вул. Незалежності, 81, [0-236] 2-33-46 
Нов осєлиц ький : 60300 м. Новоселиця, 

вул. Центральна, 108, [0-233] 5-07-51 
Путильський: 59100 смт Путила, 

вул. Українська, 138, [0-238] 2-13-56 
Сокирянський: 60200 м. Сокиряни, 

вул. Перемоги, 18, [0-239] 2-10-75
Сторожинеиький: 59000 м. Сторожинеиь, 

вул. Чернівецька, 82Б, [0-235] 2-30-09,2-14-37 
Хо тинський : 60000 м . Хотин, 

вул. Святопокровська, 80, [0-231] 2-21-16



ШАНОВНИЙ
ДРУЖ Е!
Вибір професії є одним із найважливіших 
рішень у житті людини.

Вашим надійним помічником у цьому є 
державна служба зайнятості.

Тут Вам допоможуть зорієнтуватися у світі 
професій, ситуації на ринку праці, підібрати 
варіанти підходящої для Вас роботи або 
професійного навчання за професіями, акту
альними на ринку праці.

Для працевлаштування молоді 
після закінчення або припинен
ня навчання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних і вищих 
навчальних закладах, а також 
після звільнення із строкової 
військової або альтернативної 
(невійськової) служби державна 
служба зайнятості здійснює:
•  пошук підходящої роботи та сприяння 

працевлаштуванню, в тому числі за 
рахунок квоти робочих місць;

•  професійне навчання зареєстрованих 
безробітних на замовлення роботодавців;

•  залучення до участі в громадських та 
інших роботах тимчасового характеру;

1 •  сприяння у започаткуванні власної
справи.

ПАМ'ЯТАЙТЕ!
Особи, які закінчили або припинили навчання у 
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих на
вчальних закладах, звільнилися із строкової вій
ськової або альтернативної (невійськової) служби та 
вперше приймаються на роботу, з метою реалізації 
права на додаткові гарантії, повинні зареєструватися 
у державній службі зайнятості протягом шести міся
ців від дня закінчення або припинення навчання або 
звільнення із служби.

Д ЛЯ  РЕЄСТРАЦІЇ В 
СЛУЖ БІ ЗАЙНЯТОСТІ 
ПОДАЮ ТЬСЯ:

паспорт громадянина України або 
тимчасове посвідчення громадянина 
України;

облікова картка платника податків 
(ідентифікаційний код)

трудова книжка або документ, який 
підтверджує періоди зайнятості;

диплом або інші документи про освіту.

Законом України «Про зайнятість 
населення» молодь визнано такою, 
що має додаткові гарантії зайнятості 
при працевлаштуванні на нові 
робочі місця за направленням 
державної служби зайнятості.

Тобто, роботодавцям, які працевлаштували на нове 
робоче місце не менше ніж на два роки молодь, яка 
отримала професійно-технічну або вищу освіту, та 
забезпечили першим робочим місцем за отрима
ною відповідною професією (спеціальністю), здій
снюється виплата компенсації фактичних витрат 
у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування. Така компенса
ція виплачується щомісяця за відповідну особу за 
місяць, за який сплачено внесок.

Суб'єктам малого підприємництва компенсація 
може виплачуватися незалежно від категорії 
працевлаштованого безробітного -  у разі працев
лаштування на нові робочі місця у пріоритетних 
галузях економіки, що визначені постановою Ка
бінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 
ст. 26 та частини другої ст. 27 Закону України «Про 
зайнятість населення».


