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Миколаївський місцевий
центр з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги

Розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю
Згідно з частиною першою ст.23 Закону «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття» застраховані особи, визнані в
установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що
передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за
даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,
мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу. Розмір цієї
допомоги визначається у відсотках до їхньої 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 р. №1266, залежно
від страхового стажу:
• до двох років — 50%,
• від двох до шести років — 55%,
• від шести до 10 років— 60%,
• понад 10 років — 70%.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у
відсотках до визначеного розміру:
• перші 90 календарних днів — 100%,
• упродовж наступних 90 календарних днів — 80%;
• уподальшому — 70%.
Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого Законом.
Станом на 2022 рік максимальний розмір допомоги по безробіттю буде
становити: 9924гривень.
Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом
12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше
шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37,
пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України,
молодь, яка закінчила або припинила навчання, звільнилась з військової або невійськової
служби, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
Мінімальний розмір встановлюється правлінням Фонду.
Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття постановою від 31.01.2020 № 211 встановило з 01 березня
2020 року мінімальнийрозмір допомоги по безробіттю:
1) для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття», у розмірі 650 гривень;

2) для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття", у розмірі 1800 гривень.
ВАЖЛИВО! Відповідно до Постанови № 217 від 08.04.2020 "Про мінімальний розмір
допомоги по безробіттю на період карантину" на період дії карантину та протягом 30
календарних днів після його закінчення мінімальний розмір допомоги по безробіттю
становить 1000 гривень.
Допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої
особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.
У період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її
спалахів та епідемій допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання
статусу безробітного.
Виплата допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця
роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го
календарного дня.
Особам, які звільнені з підстав, зазначених у пункті 6 частини першої статті
36, пунктах 1, 2 та 6 частини першої статті 40 та пункті 5 частини першої статті 41
Кодексу законів про працю України, унаслідок порушення власником або
уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового
договору (частина третя статті 38 і стаття 39 Кодексу законів про працю України) виплата
допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць. Відкладення
виплати допомоги по безробіттю починається з наступного дня після дня звільнення
особи.
Виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк до шести місяців,
протягом яких безробітному відповідно до частини другої статті 33 Закону України
"Про статус депутатів місцевих рад" виплачується з відповідного місцевого бюджету
середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.
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 безробіттю не може перевищувати 720
календарних днів, для осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб —
180 календарних днів.
Внутрішньо переміщеній особі в разі відсутності документів та відомостей про
періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж, допомога по
безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років з дня її
призначення в мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду. Після
надходження таких документів та відомостей рішення про призначення допомоги по
безробіттю переглядається відповідно до законодавства.
Отримати консультацію з правових питань можна у Новоодеському бюро
правової допомоги Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, яке працює за адресою: 56602, Миколаївська обл., Миколаївський
район, вул. Центральна, 179, тел. (05167) 2-15-51
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням.
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.
Знайти найближчий місцевий Центр або Бюро правової допомоги можна
за посиланням.
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна
знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

