Перелік центрів зайнятості Івано-Франківської області,
які надають соціальні послуги та матеріальне забезпечення для осіб, які
прибувають для тимчасового проживання з Донецької та Луганської
областей, АР Крим та м. Севастополя
Назва центру зайнятості
та прізвище директора
Івано-Франківський обласний
центр зайнятості

Адреса центру
зайнятості
вул. Деповська,89а
м. Івано-Франківськ
76007

Горбаль
Григорій Михайлович

Контактні телефони
центру зайнятості
Для населення:
(0342) 75-56-24
(0342) 75-56-49
(0342) 75-55-86
Директор
(0342) 75-56-70

Івано-Франківський
міський центр зайнятості
Бандура
Ганна Ярославівна

Болехівський
міський центр зайнятості
Сказик
Марія
Василівна
Яремчанський
міський центр зайнятості
Хомин
Андрій Михайлович
Калуський міськрайонний центр
зайнятості
Довганич
Світлана Зіновіївна
Коломийський міськрайонний
центр зайнятості
Мацьків
Мирослав Дмитрович

Богородчанський районний
центр зайнятості
Кобилюк
Володимир Тарасович

вул. Набережна
ім.Стефаника, 34-б,
м. Івано-Франківськ,
76010

вул. Петрушевича,4, м.
Болехів
Івано-Франківська
область
77200
вул. Страчених,7,
м. Яремче,
Івано-Франківська
область,
78500
Бульвар
Незалежності,1,
м. Калуш,
Івано-Франківська
область,
77300
вул. Мазепи,4,
м. Коломия,
Івано-Франківська
область,
78200
вул.Лятишевського,27с
мт. Богородчани, ІваноФранківська область,
77700

Для населення:
(0342) 51-10-46
(0342) 51-10-53
Директор
(03422) 4-72-68
(0342) 51-10-41
Для населення:
(03437) 3-43-55
Директор
(03437) 3-44-21
Для населення:
(03434) 2-11-46
Директор
(03434) 2-11-46
Для населення:
(03472) 7-88-47
(03472) 7-88-46
Директор
(03472) 7-88-49
Для населення:
(03433) 2-68-56
(03433) 2-27-79
Директор
(03433) 2-67-51
Для населення:
(03471) 2-42-70
Директор
(03471) 2-17-17
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Верховинський районний центр
зайнятості
Федюк
Василь Танасійович
Галицький
районний центр зайнятості
Баранівська
Ганна Миколаївна
Городенківський районний центр
зайнятості
Філіпенко
Марія Мирославівна
Долинський районний центр
зайнятості
Бабій
Володимир Адамович
Косівський районний центр
зайнятості
Цимбалюк
Василь Дмитрович
Надвірнянський районний центр
зайнятості
Петрішак Володимир
Васильович
Рогатинський районний центр
зайнятості
Числяк
Петро Васильович
Рожнятівський районний центр
зайнятості
Вишневський
Ярослав Юрійович

вул.Жаб’євська,10,
смт. Верховина,
Івано-Франківська
область,
78700
вул. Коновальця,35,
м. Галич,
Івано-Франківська
область,
77100
вул. Шевченка,73,
м. Городенка,
Івано-Франківська
область,
78100
просп.Незалежності,3,
м. Долина,
Івано-Франківська
область,
77500
вул. Шевченка,44а,
м. Косів,
Івано-Франківська
область,
78600
вул. Шевченка,1,
м. Надвірна,
Івано-Франківська
область,
78400
вул. Галицька,46,
м. Рогатин,
Івано-Франківська
область,
77000
вул. Рильського,1,
м. Рожнятів,
Івано-Франківська
область,
77600

Для населення:
(03432) 2-23-98
Директор
(03432) 2-13-56
Для населення:
(03431) 2-15-50
Директор
(03431) 2-14-96
Для населення:
(03430) 2-54-27
(03430) 2-80-87
Директор
(03430) 2-24-38
Для населення:
(03477) 2-74-84
(03477) 2-74-48
Директор
(03477) 2-74-86
Для населення:
(03478) 2-48-81
Директор
(03478) 2-48-96
Для населення:
(03475) 2-32-65
Директор
(03475) 2-21-82
Для населення:
(03435) 2-43-26
Директор
(03435) 2-42-08
(03435) 2-42-05
Для населення:
(03474) 2-08-01
(03474) 2-01-41
Директор
(03474) 2-03-59
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Снятинський районний центр
зайнятості
Ярош
Марія Григорівна

Тлумацький районний центр
зайнятості
Богович
Михайло Михайлович
Тисменицький районний центр
зайнятості
Петринка
Орест Миколайович

вул. Шевченка,119,
м. Снятин,
Івано-Франківська
область,
78300

вул. Кармелюка,1,
м. Тлумач,
Івано-Франківська
область,
78000
вул. Галицька,86,
м. Тисмениця,
Івано-Франківська
область,
77400

Для населення:
(03476) 2-50-45
Для роботодавців:
(03476) 2-50-45
Директор
(03476) 2-16-89
Для населення:
(03479) 2-12-31
Директор
(03479) 2-24-47
Для населення:
(03436) 2-10-05
Директор
(03436) 2-10-05
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Перелік послуг,
які надає державна служба зайнятості для осіб, які прибувають
для тимчасового проживання з Донецької та Луганської областей,
АР Крим та м. Севастополя
 пошук підходящої роботи – тимчасової і постійної;
 отримання інформацій та консультацій щодо сприяння зайнятості;
 участь в громадських оплачуваних роботах;
 професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації, зокрема з
видачею ваучера для вікової категорії «45+»;
 отримання статусу безробітного.
Реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно
зареєстрованого місця проживання або перебування особи.

від

Для реєстрації слід мати:
 паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу);
 облікову картку платника податків;
 трудову книжку;
 документи про освіту;
 військовий квиток (у разі потреби).
Наявність документів і реєстрація в центрах зайнятості необов'язкова
для отримання:
- інформації про вакансії, навчальні заклади, підприємства, установи,
організації, з якими співпрацює служба зайнятості;
- консультацій з питань законодавства та інших питань;
- рекомендацій щодо вибору/зміни професії або навчальних закладів;
- консультацій щодо працевлаштування, у тому числі на тимчасові роботи;
- послуг з професійної орієнтації.
Спеціалісти центру зайнятості також:
- ознайомлять із законодавством у сфері праці та зайнятості;
- поінформують про права при пошуку роботи;
- допоможуть у виборі професії;
- нададуть рекомендації щодо можливостей професійного навчання за
сприяння державної служби зайнятості.
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Івано-Франківська обласна служба зайнятості всі послуги надає
БЕЗКОШТОВНО.
Безкоштовні сервіси державної служби зайнятості:

інформаційно-довідкова телефонна система: 0-800-50-50-60 (із
стаціонарного телефону); 730 (з мобільного телефону)

Інтернет-портали:
www.dcz.gov.ua/ifr www.trud.gov.ua

«Гаряча» лінія Івано-Франківського
занятості: 066-655-40-33; або(0342) 75-54-69.

обласного

центру

