
Умови 
призначення, 
тривалість та 
розмір виплати 
допомоги по 
безробіттю

 

Максимальний розмір допомоги по безро-
біттю не може перевищувати чотирикратно-
го розміру прожиткового мінімуму. Станом 
на 2022 рік максимальна виплата становить: 
з 1 січня — 9 924₴, 1 липня — 10 400₴,
з 1 грудня — 10 736₴.

Мінімальний розмір допомоги по безробіт-
тю на період дії карантину та протягом 30 
календарних днів після його закінчення, 
становить 1 000₴**.

Якщо у внутрішньо переміщеної особи 
відсутні документи та відомості 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 загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України 
на випадок безробіття. Після надходження 
таких документів та відомостей рішення про 
призначення допомоги по безробіттю перегля-
дається відповідно до законодавства.

Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що 
передують місяцю реєстрації особи як безро-
бітної, становить шість або більше місяців, 
допомога по безробіттю визначається у 
відсотках до її середньої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення), залежно 
від страхового стажу:

< 2 років – 50%

2–6 років – 55%

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 перевищува-
ти 720 календарних днів, а для осіб, які шука-
ють роботу вперше, та інших незастрахованих 
осіб — 180 календарних днів (частина 
четверта статті 22 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття»).

Допомога по безробіттю виплачується 
залежно від тривалості безробіття у 
відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів  – 100%

упродовж наступних 90
календарних днів   – 80%

у подальшому   – 70%*

* Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі 
одноразової її виплати для організації безробітним підприєм-
ницької діяльності, затверджений наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України від 06 квітня 2020 року № 624

** Постанова правління Фонду загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування України на випадок безробіття 
від 08 квітня 2020 року № 217 «Про мінімальний розмір 
допомоги по безробіттю на період карантину»

6–10 років – 60%

> 10 років – 70%

Підписано до друку 04.2022
Дізнайтеся детальніше про надання 
безоплатної правової допомоги



Також варто зазначити, що особи які 
перебували на обліку в адміністратив-

но-територіальних одиницях, де регіональні, 
міські, районні, міськрайонні центри зайнято-
сті не мають можливості забезпечити підго-
товку виплатних документів та проведення 
фінансування, виплата допомоги по безробіт-
тю здійснюється здійснюється Державним 
ощадним банком України шляхом перераху-
вання коштів на банківський рахунок (за стан-
дартом IBAN) в банку, в якому відкрито раху-
нок одержувача, або здійснення грошових 
переказів через міжнародну платіжну систему 
«MY TRANSFER». Плата за оброблення елек-
тронних реєстрів через міжнародну платіжну 
систему «MY TRANSFER» банку не справ-
ляється.
Якщо протягом 60 календарних днів з дати 
зарахування переказів АТ «Ощадбанк» одер-
жувачам допомоги по безробіттю одержувач 
не звернувся за отриманням грошового пере-
казу, відповідні кошти повертаються до
АТ «Ощадбанк» для їх повернення на рахунок 
Державного центру зайнятості не пізніше 
трьох робочих днів після закінчення такого 
періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійс-
нено виплату грошового переказу.
Реєстрація безробітних, які проживають на 
території адміністративно-територіальних 
одиниць, де ведуться активні бойові дії, не 
припиняється, надання соціальних послуг та 
виплата матеріального забезпечення здійсню-
ються центром зайнятості, до якого вони звер-
таються або центром зайнятості, на який 
тимчасово покладено функції з обслуговуван-
ня безробітних, зареєстрованих у центрах 
зайнятості, які не можуть працювати в штат-
ному режимі.

На час воєнного стану посилені гарантії 
держави щодо захисту прав громадян на 
працю та реалізації їхніх прав на 
соціальний захист від безробіття. 
Постановою Кабінету Міністрів від
19 березня 2022 року № 334 «Деякі 
питання реєстрації, перереєстрації 
безробітних та ведення обліку осіб, які 
шукають роботу, нарахування та виплати 
допомоги по безробіттю на період дії 
воєнного стану» врегульовано питання 
щодо призначення і виплати допомоги по 
безробіттю в умовах воєнного стану.

Статус безробітного надається особі з першо-
го дня реєстрації у центрі зайнятості за її 
особистою заявою. Облік осіб, які шукають 
роботу, провадиться центром зайнятості неза-
лежно від зареєстрованого місця проживання 
та перебування особи.
Для отримання допомоги по безробіттю треба 
звернутися до найближчого центру зайнятості 
та отримати статус безробітного. Заяву на 
призначення статусу безробітного можна 
подати до обраного міського, районного, 
міськрайонного центру зайнятості або філії 
регіонального центру зайнятості:
 особисто, під час безпосереднього відвіду-

вання;
 в електронній формі за допомогою мобіль-

ного застосунку Порталу Дія;
 за допомогою засобів телекомунікаційного 

зв’язку.

Відповідно до абзацу шостого пункту 20 
Порядку реєстрації, перереєстрації безробіт-
них та ведення обліку осіб, які шукають 
роботу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 вересня 2018 року 
№ 792, призначення виплати допомоги по 
безробіттю здійснюється з першого дня 
реєстрації безробітного.
Для внутрішньо переміщеної особи, яка після 
введення воєнного стану має та/або мала 
визначене місце роботи на території Волин-
ської, Дніпропетровської, Донецької, Жито-
мирської, Запорізької, Київської, Луганської, 
Миколаївської, Одеської, Сумської, Харків-
ської, Херсонської, Чернігівської областей та
м. Києві, заява про надання статусу безробіт-
ного, про призначення допомоги по безробіттю 
та про припинення реєстрації безробітного 
може подаватися засобами мобільного засто-
сунку Порталу Дія.

Важливо! Безробітний зобов’язаний 
протягом 30 календарних днів після 

припинення чи скасування воєнного стану 
подати до центру зайнятості, у якому була 
здійснена реєстрація через Портал Дія, 
зокрема оригінали таких документів:

трудову книжку (цивільно-правовий 
договір чи документ, який підтверджує 
припинення останнього виду зайнятості). 
Особа, яка втратила трудову книжку, 
пред’являє дублікат трудової книжки чи 
довідку архівної установи про прийняття 
та звільнення з роботи;
документ про освіту або його дублікат (за 
наявності такого документа або дубліката);
військово-обліковий документ для осіб, 
які звільнилися із строкової військової 
служби.

     Увага! Законодавство може змінитися. 
Перевіряйте актуальність консультації 
на сайті системи БПД за QR-кодом.


