ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО
ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ:

Ст. 46 Конституції України
закон України «Про зайня-

тість населення»
закон України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"
закон України "Про державну соціальну допомогу
особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю"
закон України "Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю";
закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття»
порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та
ведення обліку осіб,які шукають роботу, затверджений постановою КМУ від
19 вересня 2018 р. № 792

Хто може
звернутись:

 ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ЗАЙНЯТОСТІ за сприянням у працевлаштуванні
можуть звертатись усі
незайняті громадяни, які
бажають працювати, а
також зайняті громадяни,
які бажають змінити місце
роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у
вільний від навчання час.
Реєстрація безробітних,
які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться
центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання
чи перебування.

Кому надається
статус безробітного

 непрацюючим особам

працездатного віку до
призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років),
які через відсутність роботи не мають заробітку, але
готові та здатні приступити до трудової діяльності
 особам, молодше 16 років, які працювали і були
звільнені у зв’язку з припиненням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності штату
 інвалідам, які не досягли
пенсійного віку і отримують пенсію з інвалідності
або соціальну допомогу

Цей матеріал підготовлений Українською Гельсінською спілкою з прав людини
за підтримки Фундації Чарльза Стюарта Мотта (https://www.mott.org). Представлені
тут погляди та інтерпретації не обов’язково відображають погляди Фундації;
відповідальність за вміст несуть виключно автори та УГСПЛ.

Які документи потрібні
для реєстрації в центрі
зайнятості?

 паспорт громадянина України
або тимчасове посвідчення
громадянина України
 реєстраційний номер облікової картки фізичної особи
платника податків (ідентифікаційний код )
 трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період
зайнятості )
 диплом або інший документ
про освіту
 військовий квиток (у разі
потреби)
 номер банківського рахунку
IBAN для перерахування грошової допомоги , відкритий у
відділеннях банків: Ощадбанк;
Альфабанк; Приватбанк
 2 заяви для реєстрації

ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО
Хто може отримувати
допомогу по
безробіттю

 ДОПОМОГА ПО БЕЗРО-

БІТТЮ надається громадянам України, які отримали
офіційний статус безробітного, а також найманим
працівникам підприємств,
організацій та СПД, які
втратили частину доходу
(зарплати) через форс-мажорні обставини, до яких
також відноситься впровадження карантину на
території України

Як визначається
розмір допомоги

 РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО

БЕЗРОБІТТЮ визначається
у відсотках до їх середньої
заробітної плати (доходу),
визначеної відповідно до
Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 26.09.2001 № 1266 (далі
– Порядок № 1266)

залежно від
страхового стажу:

 до 2 років – 50%
 від 2 до 6 років – 55%
 від 6 до 10 років – 60%
 понад 10 років – 70%

важливо:
Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю
зменшується і виплачується у
відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів
100 відсотків; протягом наступних 90 календарних днів – 80
відсотків; надалі – 70 відсотків.

Яка сума допомоги:

 Для незастрахованих

осіб, тобто для тих, які не
мали офіційної роботи
попередні 12 місяців, за
них не сплачувалися страхові внески, мінімальна
сума виплати на період
карантину становить 1000
гривень

 Для застрахованих осіб
мінімальна сума 1800 гривень, максимальна – 8408
гривень

Строк виплати допомоги по безробіттю:
720 ДНІВ – для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію)
360 ДНІВ – стандартна тривалість виплат для більшості непрацюючих громадян
270 ДНІВ – при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за згодою
сторін, а також по пунктах 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України
180 ДНІВ – для переселенців, а також молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби
Цей матеріал підготовлений Українською Гельсінською спілкою з прав людини
за підтримки Фундації Чарльза Стюарта Мотта (https://www.mott.org). Представлені
тут погляди та інтерпретації не обов’язково відображають погляди Фундації;
відповідальність за вміст несуть виключно автори та УГСПЛ.

ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО
В яких випадках припиняється виплата
допомоги по безробіттю

 ПРАЦЕВЛАШТУВАН-  ПРИЗНАЧЕННЯ чи
НЯ безробітного;
 ПОНОВЛЕННЯ безробітного на роботі
за рішенням суду;
 ВСТУПУ до закладу
освіти на навчання
з відривом від виробництва
 ВІДРАХУВАННЯ із
закладу освіти
 ПРИЗОВУ на строкову військову або
альтернативну (невійськову) службу;
 НАБРАННЯ законної сили вироком
суду про позбавлення волі безробітного
або направлення
його за рішенням
суду на примусове
лікування;
 ПРИЗНАЧЕННЯ
виплати на підставі документів, що
містять неправдиві
відомості;

отримання права на
призначення пенсії за віком, у тому
числі на пільгових
умовах, пенсії за
вислугу років або
досягнення особою
встановленого законом пенсійного віку;
 ПОДАННЯ письмової заяви про бажання здійснювати
догляд за дитиною
до досягнення нею
трирічного віку;
 ПОДАННЯ письмової заяви про
відмову від послуг
державної служби
зайнятості;
 ЗАКІНЧЕННЯ строку
їх виплати;
 ЗНЯТТЯ з обліку за
невідвідування без
поважних причин
державної служби зайнятості 30 і більше
календарних днів;

 ЗМІНИ місця прожи-

вання;
 ВІДМОВИ безробітного від двох пропозицій підходящої
роботи або від двох
пропозицій проходження професійної
підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб,
які вперше шукають
роботу та не мають
професії (спеціальності);
 ВІДМОВИ від роботи за спеціальністю,
професією, набутою
після професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
за направленням
державної служби
зайнятості;
 СМЕРТІ безробітного

В яких випадках тривалість виплат
допомоги по безробіттю скорочується на
строк до 90 календарних
днів

 ЗВІЛЬНЕННЯ з остан-  ПОРУШЕННЯ умов
нього місця роботи
за власним бажанням
без поважних причин
або за угодою сторін
 ЗВІЛЬНЕННЯ з
останнього місця
роботи з підстав, передбачених статтею
37, пунктами 3, 4, 7, 8
статті 40, статтями 41
і 45 Кодексу законів
про працю України,
а також з аналогічних
підстав, визначених
іншими законами,
 ПРИХОВУВАННЯ
відомостей про працевлаштування на
тимчасову роботу (у
тому числі за межами
України) або здійснення іншої діяльності за
винагороду в період
одержання допомоги
по безробіттю;

Цей матеріал підготовлений Українською Гельсінською спілкою з прав людини
за підтримки Фундації Чарльза Стюарта Мотта (https://www.mott.org). Представлені
тут погляди та інтерпретації не обов’язково відображають погляди Фундації;
відповідальність за вміст несуть виключно автори та УГСПЛ.

і строку реєстрації
та перереєстрації як
безробітного, а також
недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню;
 ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ
безробітного, який
був знятий з обліку
за невідвідування
державної служби
зайнятості більше 30
календарних днів без
поважних причин
та не сприяв своєму
працевлаштуванню;
 ПРИПИНЕННЯ без
поважних причин
професійної підготовки, перепідготовки
або підвищення кваліфікації за направленням державної
служби зайнятості.

ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО
Права безробітних
1. БЕЗОПЛАТНЕ одержання від територіальних органів
центрального органу
виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення
та трудової міграції:
l послуг з пошуку підходящої роботи та
сприяння у працевлаштуванні, в тому
числі на громадські
та інші роботи тимчасового характеру;
l консультаційних,
інформаційних та
профорієнтаційних
послуг з метою обрання або зміни виду
діяльності (професії);
l інформації про свої
права та обов’язки як
безробітного;
l відомостей про себе,
які містяться в Єдиній
інформаційно-аналітичній системі;

Варто
пам’ятати!

2. МАТЕРІАЛЬНЕ забезпечення на випадок безробіття та
соціальні послуги
відповідно до законів України "Про
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на
випадок безробіття"
та "Про зайнятість
населення";
3. ЗБЕРЕЖЕННЯ права
на виплату допомоги по безробіттю на
період участі у громадських та інших
роботах тимчасового
характеру (тривалістю до 180 днів,
зокрема у разі заміщення тимчасово
відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового
трудового договору
на участь у таких роботах;

Обов’язки безробітних

 САМОСТІЙНО або

4. ОСКАРЖЕННЯ, у
тому числі до суду,
дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій,
їх посадових осіб,
що призвели до порушення прав щодо
зайнятості особи.

за сприяння територіальних органів центрального
органу виконавчої
влади здійснювати
активний пошук роботи, який полягає
у вжитті цілеспрямованих заходів до
працевлаштування, зокрема взяття
участі у конкурсних
доборах роботодавців;
 ВІДВІДУВАТИ
центр зайнятості
населення в якому
він зареєстрований
як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але
не рідше ніж один
раз на тридцять
календарних днів;
 ДОТРИМУВАТИСЯ
письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння

працевлаштуванню, зокрема брати
участь у заходах,
пов'язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення;
 ІНФОРМУВАТИ
центр зайнятості
протягом трьох
робочих днів про
обставини припинення реєстрації
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
за достовірність
поданих до центру
зайнятості даних та
документів, на підставі яких приймається рішення щодо
реєстрації безробітного та призначення матеріального
забезпечення, надання соціальних
послуг, покладається
на зареєстрованого
безробітного.

У разі не виконання зареєстрованим безробітним своїх обов’язків та зловживання ними, з нього може бути
стягнено сума виплаченого забезпечення та вартості соціальних послуг відповідно до частини третьої статті
36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".
Цей матеріал підготовлений Українською Гельсінською спілкою з прав людини
за підтримки Фундації Чарльза Стюарта Мотта (https://www.mott.org). Представлені
тут погляди та інтерпретації не обов’язково відображають погляди Фундації;
відповідальність за вміст несуть виключно автори та УГСПЛ.

