Порядок набуття
статусу безробітного

ПОСИЛЮЄМО ПРАВОВІ
МОЖЛИВОСТІ
ЗАХИЩАЄМО ПРАВА
І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
РОЗВИВАЄМО
ГРОМАДИ

СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО
МОЖЕ НАБУТИ
•
•
•

особа працездатного віку до призначення пенсії, яка
через відсутність роботи не має заробітку, готова та
здатна приступити до роботи;
інвалід, який не досяг пенсійного віку та отримує пен
сію по інвалідності або соціальну допомогу;
особа молодше 16річного віку, яка працювала і була
звільнена у зв’язку із змінами в організації виробни
цтва і праці, скороченням чисельності працівників;

Статус безробітного надається зазначеним особам за їх
особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з
першого дня реєстрації.

МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ
Реєстрація безробітних, які звертаються за сприян
ням у працевлаштуванні проводиться Державною
службою зайнятості (далі Центр зайнятості) незалежно від
зареєстрованого місця проживання чи перебування.
Перелік документів, необхідних для реєстрації:
1.
Копія та оригінал паспорту і облікової картки плат
ника податків.
2. Копія та оригінал трудової книжки, цивільноправо
вого договору.
3. Копія та оригінал диплому або іншого документу про
освіту.
4. Інші документи (наприклад, військовий квиток (у разі
потреби); інвалід подає копію довідки до акта огляду
медикосоціальною експертною комісією та, у разі
наявності, пред’являє індивідуальну програму реа
білітації; внутрішньо переміщені особи пред’являють
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи та надають її копію тощо).

ПОРЯДОК НАБУТТЯ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО
Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:
1) відсутність всіх необхідних документів;
2) встановлення факту зайнятості особи, у тому числі
отримання повідомлення роботодавця про працев
лаштування особи;
3) не особисте подання заяви про надання статусу без
робітного;
4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої ро
боти;
5) невідвідування роботодавця та неподання в установ
лений строк без поважних причин письмової відповіді
роботодавця про відмову у працевлаштуванні відпо
відно до виданого територіальним органом направ
лення на працевлаштування.
Підходяща робота для безробітного вважається робота,
що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації
особи з урахуванням доступності транспортного обслугову

вання. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заро
бітної плати такої особи за останнім місцем роботи з ураху
ванням середнього рівня заробітної плати, що склався у регі
оні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітна.
Під час пропонування підходящої роботи враховується три
валість роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація,
досвід, тривалість безробіття, а також потреба ринку праці.
Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою вважається така, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а для осіб, які бажають відновити трудову діяльність
після тривалої перерви, підходящою вважається робота за професією останнього місця роботи.
Якщо неможливо надати безробітному роботу за професією
протягом 6 місяців з дня перебування на обліку, йому пропонується підходяща робота з урахуванням здібностей, стану здоров’я і професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці.

ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗРОБІТНІ
МАЮТЬ ПРАВО НА:
•

•
•
•

безоплатне одержання послуг з пошуку підходящої
роботи, в тому числі на громадські роботи; консульта
ційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг;
інформації про свої права та обов’язки як безробітно
го; відомостей про себе, які містяться в Єдиній інфор
маційноаналітичній системі;
матеріальне забезпечення на випадок безробіття та
соціальні послуги;
збереження права на виплату допомоги по безробіт
тю на період участі у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру;
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.

Право на одноразове отримання ваучера для підтримання
конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності мають:
1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких
становить не менше 15 років, до досягнення пенсійно
го віку;
2) особи, звільнені з військової служби (крім строкови
ків), служби в органах внутрішніх справ тощо у зв’яз
ку із скороченням чисельності, штату або за станом
здоров’я до досягнення ними пенсійного віку, за наяв
ності вислуги не менше 10 років, які не набули права
на пенсію;
3) особи, звільнені з військової служби після участі у
проведенні антитерористичної операції, з числа інва
лідів до отримання права на пенсію;
4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за
відсутності підходящої роботи.
Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання
провадити підприємницьку діяльність, виплачується допомога
по безробіттю одноразово для організації такої діяльності.

УМОВИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ВИПЛАТИ
ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ
Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після ре
єстрації застрахованої особи в установленому порядку в
державній службі зайнятості.
Виплата допомога по безробіттю особам, які звільнилися
з останнього місця роботи за власним бажанням без поваж
них причин, починається з 91го календарного дня.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не
може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років.
Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання
права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіт
тю не може перевищувати 720 календарних днів.
Для осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастра
хованих осіб тривалість виплати допомоги по безробіттю не
може перевищувати 180 календарних днів.

ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ
ПО БЕЗРОБІТТЮ
Право на допомогу по безробіттю, залежно від страхо
вого стажу, мають застраховані особи, визнані в установле
ному порядку безробітними, страховий стаж яких протягом
12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної,
становить не менше ніж 6 місяців.
Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої
середньої заробітної плати залежно від страхового ста
жу: до 2 років – 50%, від 2 до 6 років – 55%, від 6 до 10 років –
60%, понад 10 років – 70%.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від три
валості безробіття у відсотках до визначеного розміру: пер
ші 90 календарних днів – 100%, упродовж наступних 90 ка
лендарних днів – 80%, у подальшому – 70%.
У 2017 році мінімальна заробітна плата становить:
з 1 січня – 3200 гривень.

ПРАВО НА ДОПОМОГУ ПО
БЕЗРОБІТТЮ У МІНІМАЛЬНОМУ
РОЗМІРІ МАЮТЬ ПРАВО:
•
•
•
•
•

застраховані особи, які протягом 12 місяців, що пере
дували реєстрації особи як безробітної, мають стра
ховий стаж менше шести місяців;
особи, звільнені з останнього місця роботи за ст. 37,
пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу
законів про працю України;
особи, які звільнилися зі строкової військової або аль
тернативної (невійськової) служби;
молодь, яка закінчила або припинила навчання у за
гальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих на
вчальних закладах;
взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не
має документів, необхідних для надання статусу без
робітного.

ПІДСТАВИ ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ
У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ:
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

зайнятість особи :
а) працевлаштування на умовах трудового договору (кон
тракту);
б) укладення цивільноправового договору на виконання
робіт (надання послуг);
в) забезпечення роботою самостійно;
г) призначення виплати грошового забезпечення бать
камвихователям дитячих будинків сімейного типу, при
йомним батькам;
д) призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом I
чи II групи внаслідок психічного розладу, який за виснов
ком лікарської комісії медичного закладу потребує постій
ного стороннього нагляду;
е) призначення грошової допомоги, компенсації та/або над
бавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично
здійснює догляд за дитиноюінвалідом, інвалідом I групи
або особою похилого віку, яка за висновком медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду або до
сягла 80річного віку та ін.
поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рі
шенням суду, що набрало законної сили;
вступ на навчання за денною формою, у тому числі з викорис
танням ваучера;
призив на строкову військову або альтернативну (невійсько
ву) службу;
набрання законної сили вироком суду про засудження особи
до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків
звільнення від відбування покарання з випробуванням);
досягнення особою пенсійного віку або призначення пенсії за
віком на пільгових умовах чи за вислугою років;
подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досяг
нення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначено
го у медичному висновку;
подання безробітним заяви про припинення реєстрації;
подання довідки до акта огляду медикосоціальною експерт
ною комісією з висновком про визнання особи нездатною до
трудової діяльності;
встановлення факту подання особою недостовірних даних та
документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй
статусу безробітного;
встановлення факту виконання безробітним оплачуваної ро
боти (надання послуг);
припинення професійного навчання за направленням терито
ріального органу без поважних причин;
відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі
за набутою професією за направленням центру зайнятості, а
для безробітного, який вперше шукає роботу та не має про
фесії (спеціальності), – відмови від двох пропозицій проход
ження професійного навчання у період з дня реєстрації (пе
ререєстрації);
смерті безробітного або визнання його за рішенням суду по
мерлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієз
датним;
подання безробітним заяви про бажання отримувати соціаль
ні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок
безробіття в іншому центрі зайнятості;
закінчення строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи;
у разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості.

На сьогодні спілка об’єднує
24 організації у 14 регіонах України

Мережа правового розвитку – це коаліція громадських
організацій, які розвивають територіальні громади через
надання безоплатної правової допомоги. Офіси Мережі –
це передусім юристи та адвокати, які працюють для
громадського блага у різних куточках України.
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Контакти та графіки роботи всіх офісів Мережі
ldn.org.ua/office/
Цей буклет носить рекомендаційний характер,
і вирішення окремих ситуацій потребує
консультації зі спеціалістом. Інформація є
актуальною на момент виходу буклетів 10.11.2017
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