
Порядок надання допомоги по безробіттю змінено 

З 2 липня почали діяти норми постанови КМУ від 21.06.2022 р. 

№735«Про особливості реалізації державної політики у сферах зайнятості та 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття під час воєнного стану та після його припинення або скасування». 

Постановою визначено нові правила фінансування допомоги Фондом 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття під час війни, а також затверджено у новій редакції Порядок 

надання допомоги по безробіттю. 

Виплата допомоги по безробіттю на період участі у суспільно корисних 

роботах, громадських та інших роботах тимчасового характеру припиняється 

і після виконання таких робіт продовжується.  

Тимчасово, на період дії воєнного стану, Державна служба зайнятості 

зупиняє виплату та фінансування компенсації роботодавцям частини 

фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою ЄСВ. Зокрема, це стосується 

виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, допомоги на 

випадок часткового безробіття, компенсації, визначеної чинним 

законодавством про зайнятість населення та про ЄСВ.  

Також встановлено, що під час воєнного стану особам і суб’єктам 

господарювання, яким на день набрання чинності Законом України від 

21.04.2022 р. № 2220-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» 

призначили виплати, їх здійснюють з дотриманням умов, передбачених 

законодавством, що діяло до 07.05.2022 року. 

Нагадаємо, що відповідно до Закону України № 2220-IXпід час дії 

воєнного стану: 

- допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу 

безробітного; 
- виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого 

відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території 

або на території, на якій ведуться бойові дії, територіального органу 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження 

безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами 

комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на30 

календарних днів; 
- призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним 

особам або особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або 

на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди 

страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове 

забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у: 
* Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 
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* Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців 

та громадських формувань; 
* Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; 
* інформаційній системі Державної міграційної служби України та 

Міністерства внутрішніх справ України; 
* Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб; 
* податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року 

або річній звітності за 2021 рік; 
- до отримання відомостей стосовно внутрішньо переміщених осіб або 

осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на 

якій ведуться бойові дії, допомога по безробіттю призначається у 

мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може 

перевищувати 180 календарних днів; після надходження необхідних 

відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір 

переглядаються відповідно до законодавства; 
- максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 

150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

календарного року; 
- виплата допомоги по безробіттю припиняється з підстав, визначених 

статтею 31 цього Закону, а також у разі перебування безробітного за 

кордоном понад 30 календарних днів. 
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