
 

Оновлені умови реєстрації, перереєстрації безробітних,  
надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю 

 

31.03.2020 р. набрали чинності та діють оновлені умови реєстрації, 

перереєстрації безробітних, надання статусу безробітного та призначення 

допомоги по безробіттю. Уведені вони у зв'язку з карантином та передбачені 

постановою КМУ 29.03.2020 р. № 244. 

Допомогу по безробіттю призначать з 1-го дня, а документи можна подавати 

дистанційно. 

Тож при наданні статусу безробітного не буде застосовуватись семиденний 

період для активного пошуку підходящої роботи. Особа відразу отримає статус 

безробітного без необхідності протягом 7 днів відвідувати співбесіди з роботодавцями. 

В цей період співробітники служби зайнятості будуть підбирати можливі варіанти 

підходящої роботи, формуватимуть комплекс заходів, які мають вжити кар'єрний 

радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або 

здійснення іншого виду зайнятості. 

Також зареєстровані безробітні зможуть не відвідувати службу зайнятості 

протягом 30 і більше календарних днів (комунікація зареєстрованих безробітних і 

працівників служби зайнятості відбуватиметься дистанційно - телефоном, 

електронною поштою). 

Для цього подають заяву про надання статусу безробітного за формою, 

визначеною Державним центром зайнятості. 

 Харківський обласний центр зайнятості навів форми таких заяв 

(https://kha.dcz.gov.ua/novyna/zrazky-zayav-pro-nadannyaponovlennya-statusu-bezrobitnogo-

ta-pryznachennyaponovlennya-vyplaty:). 

- заява про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю; 

- заява про надання/поновлення статусу безробітного. 

Він же пояснює, що в період карантину повідомити службу зайнятості про свій 

намір зареєструватись як безробітний можна одним із способів: 

1) направити скановані копії документів: паспорта, ідентифікаційного коду, 

документа про освіту, трудової книжки, заяви про надання/поновлення статусу 

безробітного та призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю, - на 

електронну адресу центру зайнятості/філії, який знаходиться територіально за вашим 

місцем перебування; 

2) особисто надати ксерокопії вищезазначених документів, завірених особистим 

підписом, та заяву до центру зайнятості/філії через скриньку, розташовану перед 

центром зайнятості. 

І обов'язково вкажіть вірний контактний номер телефону. Після отримання 

документів одним із вищеперелічених способів, фахівець центру зайнятості/філії 

зв'яжеться з вами для підтвердження або уточнення наданої інформації. 

Після завершення карантину безробітний зобов'язаний протягом 10 робочих днів 

подати до центру зайнятості весь перелік документів, який вимагають для надання 

статусу безробітного. 
  
Джерело:   hzakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2020-пttps://; 

tahttps://buh.ligazakon.net/ua/news/194299_dopomoga-po-bezrobttyu-distantsyno--yak-formi-zayav-

protsedura 

Підготував В.Пророк, 

 правовий інспектор праці ПМГУ 
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