ПРАВО НА ДОПОМОГУ ПО БЕЗРОБІТТЮ, ЯКЩО ПРАЦІВНИК ЗВІЛЬНИВСЯ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАНН
Написав dmitriy

Законом України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» внесено зміни до Прикінцевих положень Закону
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття».

Змінами визначено, що на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

- допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного;

- виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування
безробітним 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 (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо);

- для осіб, які втратили роботу в період карантину, не застосовуються вимоги щодо
скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю, визначені пунктом 1 частини
п’ятої статті 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття», при цьому загальна тривалість виплати допомоги
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по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

Таким чином, громадяни, які звільнились з останнього місця роботи в період карантину (з
12 березня 2020 року) за власним бажанням і стали на облік в державній службі
зайнятості, отримуватимуть допомогу по безробіттю з першого дня набуття статусу
безробітного. Тобто на період карантину правило про відкладення виплати допомоги по
безробіттю для звільнених за власним бажанням застосовуватися не буде.

Звертаємо увагу, що відповідно до постанови правління Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття від 08.04.2020 №
217, яка набула чинності 18 квітня 2020 року, мінімальний розмір допомоги по безробіттю
на період карантину становить 1 тис. грн на місяць та встановлюється для:

- тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають
страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних
причин (наприклад, за прогул);

- молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному
закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в
працевлаштуванні на перше робоче місце;

- внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї
зайнятості.

Крім того, постанова застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12
березня, та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Максимальна виплата по безробіттю залежить від страхового стажу роботи заявника і
його розміру офіційної легальної зарплати та становить максимум - чотири прожиткові
мінімуми для працездатного населення (з 1 січня 2020 року - 2102 гривні). На сьогодні ця
сума – 8 408 гривень.
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