
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 2 9 . 0 2 . 2 0 1 6 _________№ _ Ш _____
м. Краматорськ

Про заходи з реалізації 
Концепції державної системи 
професійної орієнтації населення 
на 2016-2018 роки

З метою створення передумов для професійної самореалізації населення, 
зокрема молоді, запобігання безробіттю шляхом формування системи 
професійної орієнтації, на виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 2008 року № 842 «Про затвердження Концепції державної 
системи професійної орієнтації населення», керуючись статтями 24, 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Утворити Регіональну раду з питань професійної орієнтації населення.

2. Затвердити:
1) заходи з реалізації Концепції державної системи професійної 

орієнтації населення на 2016-2018 роки (далі - Заходи) (додаються);
2) персональний склад Регіональної ради з питань професійної орієнтації 

населення (додається);
3) положення про Регіональну раду з питань професійної орієнтації 

населення (додається).

3. Виконавцям Заходів:
1) забезпечити своєчасне і якісне виконання Заходів;
2) щопівроку до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

надавати Донецькому обласному центру зайнятості інформацію про хід 
виконання Заходів.

4. Донецькому обласному центру зайнятості (Рибалко) щопівроку до 
30 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати 
облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Заходів.

5. Ліквідувати обласну Раду з питань професійної орієнтації населення.
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6. Визнати такими, що втратили чинність:
1) розпорядження голови облдержадміністрації:
від 10 грудня 2008 року № 615 «Про обласний план заходів з реалізації 

Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 
2011 року»;

від 19 липня 2010 року № 408 «Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 10.12.2008 № 615»;

від 08 червня 2012 року № 358 «Про заходи з професійної орієнтації 
населення Донецької області на 2012-2015 роки»;

2) розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 01 квітня 2015 року № 130 
«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації 
від 08 червня 2012 року № 358».

7. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти 
на Донецький обласний центр зайнятості, контроль -  на т.в.о заступника 
голови облдержадміністрації Стокоза І.С.

Г олова облдержадмії 
керівник обласної віі 
цивільної адміністра П.І.Жебрівський



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
2 9 .0 2 . 2 0 1 6   № і з і ___

Заходи
з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення

на 2016-2018 роки

№
п/п Назва заходів Термін

виконання Відповідальний

1. Просвітницька, інформаційно - роз’яснювальна робота серед населення
1. Організація спільних форумів, 

круглих столів, конференцій, 
програм, проектів, у тому числі 
із залученням громадських, 
волонтерських організацій, 
тощо

Протягом
2016-2018

років

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

Донецька торгово- 
промислова палата

2. Створення єдиного 
інформаційного простору для 
підтримки та зростання 
підприємницької ініціативи

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

Донецька торгово- 
промислова палата

3. Проведення регіональних 
виставок-ярмарків професій з 
метою пропагування робітничих 
професій

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації
4. Проведення круглих столів, 

брифінгів, прес-конференцій 3 
проблемних питань професійної 
орієнтації молоді за участю 
роботодавців

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

управління 
інформаційної 

політики та з питань 
преси

облдержадміністрації, 
управління у справах 

сім ’ї та молоді 
обл держадм і н істрації

5. Проведення широкомасштабної 
інформаційно-роз’яснювальної 
роботи з молоддю щодо

Протягом
2016-2018

років

Управління 
інформаційної 

політики та з питань
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співпраці зі службою зайнятості 
з метою забезпечення 
продуктивної зайнятості

преси
облдержадміністрації, 
Донецький обласний 

центр зайнятості
6. Організація інформаційно- 

роз’яснювальної кампанії щодо 
підвищення престижу 
робітничих професій та 
відновлення статусу робітника у 
суспільстві у засобах масової 
інформації (телебачення, радіо, 
преса)

Протягом
2016-2018

років

Управління 
інформаційної 

політики та з питань 
преси

облдержадміністрації, 
Донецький обласний 

центр зайнятості

7. Забезпечення організації 
інформаційно-роз’яснювальної, 
профконсультаційної роботи 
щодо професійної 
переорієнтації незайнятого 
населення, яке перебуває на 
обліку в службі зайнятості

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості

8. Забезпечення якісної 
експлуатації програмно- 
апаратного комплексу 
«Мотивація розвитку 
зацікавленості до професійного 
самовизначення» в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації

9. Постійне оновлення рубрики на 
веб-сайті обласного центру 
зайнятості «Служба зайнятості 
випускникам шкіл»

Постійно Донецький обласний 
центр зайнятості

10. Проведення консультування 
учнів та їх батьків з 
використанням Інтернег- 
технологій і «гарячої лінії», 
взаємодії із загальноосвітніми 
навчальними закладами через 
мережу Інтернет

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації

11. Організація ефективної роботи 
мобільних засобів 
інформування служби 
зайнятості, активізація виїзного

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості
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обслуговування населення, в 
першу чергу, у віддалених 
районах області

12. Створення інформаційного веб- 
ресурсу про заклади 
професійної освіти області та 
професії, які можна в них 
отримати

До кінця 
2016 року

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації

13. Організація в загальноосвітніх 
навчальних закладах 
профорієнтаційних заходів 
«Батьки-дітям» із залученням 
членів родин учнів

Протягом
2016-2018

років

Департамент освіти і 
науки 

обл держад м і н істрації

14. Постійне висвітлення у засобах 
масової інформації, на веб- 
сайті Донецького обласного 
центру зайнятості ходу 
реалізації заходів з професійної 
орієнтації населення

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

управління 
інформаційної 

політики та з питань 
преси 

облдержадміністрації
15. Організація проведення заходів 

до Всесвітнього дня боротьби за 
ліквідацію дитячої праці

Щорічно, 12 
червня

Служба у справах 
дітей

облдержадміністрації

16. Надання комплексу 
профорієнтаційних послуг 
внутрішньо переміщеним 
особам з метою підвищення їх 
мотивації до отримання 
конкурентоспроможних на 
ринку праці області професій та 
спеціальностей

Постійно Донецький обласний 
центр зайнятості

17. Забезпечення індивідуального 
підходу до надання 
профорієнтаційних послуг 
працівниками служби 
зайнятості учасникам 
ангитерористичної операції.

Постійно Донецький обласний 
центр зайнятості

18. Проведення циклу тренінгів 3 
працевлаштування молоді в 
вищих навчальних закладах 
Донецької області «Крок до

Щорічно Управління у справах 
сім ’ї та молоді 

облдержадміністрації
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успіху»

19. Створення мережі молодіжних 
центрів праці в містах та 
районах області

Щорічно Управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

облдержадміністрації

2. Е ідвищення якості профорієнтац
громад

йної роботи 3 
янами

різними категоріями

20. Організація системної 
профорієнтаційної роботи з 
психологами, соціальними 
педагогами, класними 
керівниками щодо організації 
профорієнтаційної діяльності

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації

21. Забезпечення організації 
первинної професійної 
підготовки старшокласників в 
межах профільного навчання

Протягом
2016-2018

років

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації

22. Забезпечення здобуття особами 
з обмеженими фізичними 
можливостями професійної 
освіти та підвищення 
кваліфікації за рахунок коштів 
Державного бюджету в межах 
затвердженого кошторису

Постійно Донецьке обласне 
відділення Фонду 

соціального захисту 
інвалідів

23. Проведення робочих зустрічей 
щодо обміну досвідом для 
шкільних психологів, 
спеціалістів центру зайнятості 
та навчальних закладів області

Протягом
2016-2018

років
Донецький обласний 

центр зайнятості, 
департамент освіти і 

науки 
облдержадміністрації

24. Забезпечення проведення 
заходів щодо попередження 
безробіття серед молоді, в 
першу чергу серед осіб, що 
відносяться до «групи ризику» 
(особи, які відбувають 
покарання у виправних колоніях 
для неповнолітніх; неповнолітні 
громадяни, які перебувають на 
обліку комісій із справ 
неповнолітніх)

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості
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25. Активізація профорієнтаційної 
роботи з батьками (проведення 
позакласних зустрічей та бесід)

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації
26. Сприяння організації уроків 

реального трудового життя та 
професіографічних зустрічей з 
екскурсіями на підприємства із 
залученням наставників

Протягом
2016-2018

років

Департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації, 
Донецький обласний 

центр зайнятості, 
навчальні заклади

27. Участь у загальношкільних 
батьківських зборах з метою 
інформування про сталий попит 
в робітничих кадрах та 
спеціальностях на місцевому 
ринку праці, можливості 
державної служби зайнятості в 
наданні допомоги у виборі 
конкурентоспроможної на 
ринку праці професії

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості

28. Забезпечення надання 
індивідуальних професійних 
консультацій особам з 
інвалідністю з метою 
професійного самовизначення 
та орієнтації на професії, які є 
актуальними на місцевому 
ринку праці, та з урахуванням 
індивідуальної програми 
реабілітації таких осіб

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 
Донецьке обласне 
відділення Фонду 

соціального захисту 
інвалідів

29.

30.

Забезпечення надання 
учнівській молоді 
індивідуальних професійних 
консультацій з метою 
професійного самовизначення 
та орієнтації на професії, які є 
актуальними на місцевому 
ринку праці
Забезпечення організації 
превентивних заходів для 
вивільнюваних працівників з 
метою їх адаптації до умов

Протягом
2016-2018

років

І Іротягом 
2016-2018 

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації

Донецький обласний 
центр зайнятості



6

ринку праці та запобігання 
безробіттю

31. Проведення інформаційних та 
орієнтаційних семінарів по 
залученню безробітної молоді, у 
т.ч. з числа інвалідів, до 
підприємницької діяльності

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості

32. Забезпечення організації та 
проведення профорієнтаційних 
заходів для учнівської молоді у 
літніх таборах

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

облдержадміністрації
33. Проведення соціологічного 

опитування щодо професійних 
намірів майбутніх випускників 
дев ’ятих та одинадцятих класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів області

Протягом
2016-2017

навчального
року

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації

34. Проведення семінару з 
вторинної зайнятості учнівської 
та студентської молоді у 
Донецькій області для 
начальників структурних 
підрозділів у справах сім ’ї та 
молоді виконавчих органів 
місцевих рад

Щ орічно Управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

обл держад м і н істрації

35. Сприяння в проведенні 
Міжнародної науково- 
методичної конференції 
«Проблеми та перспективи 
працевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів»

Щорічно Управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

облдержадміністрації

36.

37.

Проведення семінарів та 
профорієнтаційних ігор серед 
учнів, учасників молодіжних 
трудових загонів 
Залучення громадських 
організацій до участі у 
обласному конкурсі проектів 
програм, розроблених 
громадськими організаціями, 
стосовно реалізації проектів

Щорічно Управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

облдержадміністрації

Щорічно Управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

облдержадм і н істрації
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сприяння зайнятості молоді
3. Методичні розробки з пита іь профорієнт щійної роботи

38. Розробка методичних 
рекомендацій «Сучасні 
профорієнтаційні засоби роботи 
з соціально-вразливими 
верствами населення, в т.ч. 
внутрішньо переміщеними 
особами та учасниками 
антитерористичної операції»

Протягом 
2016 року

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

департамент освіти і 
науки 

облдержадміністрації

і

39.
Організація профорієнтаційно'

Організація проведення 
профорієнтаційних заходів для 
учнівської молоді за участю 
роботодавців з метою орієнтації 
молоді на отримання професій, 
які користуються попитом на 
ринку праці

' роботи за уча
Протягом
2016-2018

років

стю роботодавців
Донецький обласний 

центр зайнятості, 
департамент освіти і 

науки 
облдержадміністрації 
управління у справах 

с ім ’ї та молоді 
облдержадміністрації

40. Забезпечення організації та 
проведення ярмарків вакансій та 
послуг служби зайнятості

Протягом
2016-2018

років

Донецький обласний 
центр зайнятості, 

роботодавці області
41. Проведення обласного круглого 

столу на тему: «Моє перше 
робоче місце та проблеми 
працевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів»

Щорічно Управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

облдержадміністрації

42. Організація роботи молодіжних 
трудових загонів у реставрації 
та відновленні пам’яток історії 
та архітектури, меморіальних 
комплексів учасниками 
молодіжних трудових загонів

Щорічно Управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

облдержадміністрації

43.

44.

Проведення регіонального туру 
Всеукраїнської акції 
«Молодіжні трудові загони»

Щорічно Управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

облдержадміністрації
Сприяння участі молодіжних 
трудових загонів області у 
Всеукраїнському фестивалі 
«Молодіжні трудові загони»

Щорічно Управління у справах 
с ім ’ї та молоді 

облдержадміністрації
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45. Організація таборів праці та Щ орічно Управління у справах
відпочинку в Донецькій області с ім ’ї та молоді

облдержадміністрації

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації

Заходи з реалізації Концепції державної системи професійної 
орієнтації населення на 2016-2018 роки підготовлені Донецьким обласним 
центром зайнятості.

Директор Донецького обласного 
центру зайнятості



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації 

2 9 .0 2 .2 0 1 6  № 131

Склад
Регіональної ради з питань професійної орієнтації населення

стокоз
Ігор Сергійович 

РИБАЛКО
Валентина Миколаївна

ОКСЕНЧУК 
Надія Володимирівна

т.в.о. заступника голови обласної державної 
адміністрації, голова Ради

директор Донецького обласного центру 
зайнятості, заступник голови Ради

директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, заступник голови 
Ради

МАЛИНА 
Ніна Анатоліївна

начальник відділу організації'
профорієнтації Донецького обласного
центру зайнятості, секретар Ради

Члени Ради:

БЕРЕЖНОВ 
Олександр Свгенович

ЕОНЧАРОВ 
Сергій Миколайович

начальник відділу професійно-технічної 
освіти департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

заступник директора Донецького обласного 
відділення Фонду соціального захисту 
інвалідів

ЗОЛКІНА 
Лілія Іванівна

КОТЕЛЬНИКОВА 
Людмила Миколаївна

начальник управління у справах сім і та 
молоді облдержадміністрації

гіедагог-організатор комунального
позашкільного навчального закладу 
«Донецький обласний дитячо-молодіжний 
центр»
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МАКАРЕНКО 
Олена Петрівна

заступник начальника управління загальної 
освіти департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

ФЕСЕНКО 
Ганна Михайлівна

заступник начальника управління -  
начальник відділу видавничої справи та 
зовнішньої реклами управління
інформаційної політики та з питань преси 
обл держад м і н і страції

СОБОЛЕВСЬКА 
Людмила Володимирівна

в.о. начальника служби у справах дітей 
облдержадміністрації

ЩЕРБАК 
Наталія Іванівна

директор департаменту з управління 
персоналом Донецької торгово-промислової 
палати

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації І.Л. Тимошенко



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
2 9 .0 2 .2 0 1 6  №  131

Положення
про Регіональну раду з питань професійної орієнтації населення

1. Регіональна рада з питань професійної орієнтації населення (далі -  
Рада) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 
та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

всебічне вивчення проблемних питань та розроблення пропозицій за 
результатами діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, профспілок та їх об ’єднань, о б ’єднань громадян та об ’єднань організацій 
роботодавців у частині професійної орієнтації населення;

сприяння координації роботи органів виконавчої влади та їх взаємодії з 
органами місцевого самоврядування і сторонами соціального діалогу;

розробка пропозицій і рекомендацій щодо підвищення рівня професійної 
орієнтації населення, її нормативно-правового, фінансового, матеріально- 
технічного, кадрового, наукового, методичного та інформаційного забезпечення.

4. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій 
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи, комісії;

залучати до участі в роботі Ради представників райдержадміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 
профспілок, їх об'єднань, об'єднань громадян, організацій роботодавців, їх



2

об'єднань, наукових установ тощо (за погодженням з їх керівниками), а також 
незалежних експертів (за їх згодою);

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію райдержадміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 
профспілок, їх об'єднань, об'єднань громадян, організацій роботодавців, їх 
об'єднань з питань професійної орієнтації населення;

організовувати та проводити конференції, семінари, наради з питань, що 
належать до її компетенції.

5. Рада утворюється у складі голови, двох заступників, секретаря та 
членів Ради, які виконують свої повноваження і обов'язки на громадських 
засадах.

Головою Ради є заступник голови облдержадміністрації, відповідальний за 
даний напрямок роботи, згідно із розподілом обов’язків.

До складу Ради можуть входити представники Донецького обласного 
центру зайнятості, департаменту освіти і науки, управління інформаційної 
політики та з питань преси, управління у справах сім ’ї та молоді, служби у 
справах дітей облдержадміністрації, Фонду соціального захисту інвалідів, 
представники об ’єднання організацій роботодавців.

6. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться її головою 
або заступником голови Ради в разі потреби, але не рідше, ніж один раз на рік.

Регламент роботи Ради затверджується головою Ради.

7. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 
менш ніж дві третини загальної чисельності членів Ради.

Якщо член Ради не може бути присутнім на засіданні, то організація або 
установа, що його уповноважила, може делегувати іншого представника з 
правом вирішального голосу на одне засідання.

8. На своїх засіданнях Рада формує пропозиції і рекомендації з питань, 
що належать до її компетенції, які фіксуються в протоколі засідання.

Пропозиції і рекомендації вважаються такими, що схвалені, якщо за них 
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного 
розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого.

Протокол засідання Ради підписує голова Ради, а у разі його відсутності - 
заступник голови.
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9. Рішення Ради доводяться до виконавців у вигляді виписок з протоколів 
її засідання.

10. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Донецький 
обласний центр зайнятості.

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації І.Л. Тимошенко

Положення про Регіональну раду з питань професійної орієнтації 
населення розроблено Донецьким обласним центром зайнятості.

Директор Донецького обласного 
центру зайнятості


