За власним бажанням чи за
згодою сторін? Думка фахівця
Як правило, дуже рідко при розірванні трудового договору
працівник не задумується над тим, як запис у трудовій книжці
із зазначенням підстави припинення трудових правовідносин може
вплинути на розмір, порядок виплати та тривалість допомоги по
безробіттю.
Дане питання є досить актуальним, оскільки в нинішній час
багато випадків, коли роботодавець звільняє працівника за
власним бажанням, при цьому не розглядаючи інших можливих
варіантів (наприклад за угодою сторін, тощо).
Метою цієї статті є ознайомлення читача з умовами та
порядком призначення допомоги по безробіттю, встановлення
прямої залежності розміру допомоги та тривалості її виплати
від підстави припинення трудового договору.
Перш ніж встановити залежність розміру, тривалості виплати
допомоги по безробіттю від підстави звільнення, необхідно
зазначити, що Кодекс Законів про працю України в статтях 36,
38, 40, 41 закріпив виключний перелік підстав, за якими
відбувається припинення трудових правовідносин.
Стаття 36 КЗпП України встановлює загальні підстави
припинення трудового договору, деякі з яких в подальшому
конкретизуються в ст. 38, 40, 41, 43, 43 — 1, 45 КЗпП України.
Так, згідно ст. 36 КЗпП України підставами для припинення
трудового договору є:
–

угода сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України)

–
закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23),
крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і
жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення ( п.

2 ст. 36 КЗпП України);
–
призов або вступ працівника або власника –
фізичної особи на військову службу, направлення на
альтернативну (невійськову) службу, крім призову
працівника на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, але не більше одного
року (п. 3 ст. 36);
–
розірвання трудового договору з ініціативи
працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу
профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво
трудовим колективом органу (стаття 45);
–

переведення працівника, за його згодою, на

інше підприємство, в установу, організацію або перехід на
виборну посаду (п. 5 ст 36 КЗпП);
–
іншу

відмова працівника від переведення на роботу в
місцевість разом з підприємством, установою,

організацією, а також відмова від продовження роботи у
зв’язку із зміною істотних умов праці (п.6);
–
набрання законної сили вироком суду, яким
працівника засуджено (крім випадків звільнення від
відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі
або до іншого покарання, яке виключає можливість
продовження даної роботи ( п. 7).;
–
набрання законної сили судовим рішенням,
відповідно до якого працівника притягнуто до
відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане
з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про
засади запобігання і протидії корупції” (п. 7 – 1);
–

підстави, передбачені контрактом (п. 8).

Одночасно, Наказом Міністерства праці та соціальної

політики України від 20.11.2000 року, № 307 (далі — Наказ 307)
встановлений порядок надання допомоги по безробіттю.
Допомога по безробіттю надається застрахованим та
незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку
безробітними.
Допомога по безробіттю призначається та виплачується з 8 дня
після реєстрації особи в установленому порядку в державній
службі зайнятості.
Статусу безробітного може набути особа працездатного віку
до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за
вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку
або інших передбачених законодавством доходів, готова та
здатна приступити до роботи. Статус безробітного надається цим
особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої
роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
(центр зайнятості), незалежно
проживання чи місця перебування.

від

зареєстрованого

місця

Застрахованим особам — найманим працівникам; особам, які
виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими
договорами; військовослужбовцям Збройних Сил України,
Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ,
інших військових формувань, утворених відповідно до законів
України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державної спеціальної служби транспорту, особам
рядового і начальницького складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, органів внутрішніх
справ, органів і підрозділів цивільного захисту, особам
начальницького складу податкової міліції, а також особовому
складу воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань),
створених відповідно до законодавства на постійній основі
(далі – військовослужбовці), крім військовослужбовців
строкової служби, фізичним особам – підприємцям, особам, які

забезпечують себе роботою самостійно, а у випадках,
передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття” ( 1533-14 ),
іншим особам (громадянам України, іноземцям, особам без
громадянства, які постійно проживають в Україні, якщо інше не
передбачено міжнародним договором України, згода на
обов’язковість якого надана Верховною Радою України), на
користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття,
які втратили роботу з не залежних від них обставин і визнані в
установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що
передували початку безробіття, працювали на умовах повного або
неповного робочого дня (тижня), проходили службу або
виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільноправовими договорами здійснювали підприємницьку або іншу
діяльність не менше 26 календарних тижнів та сплачували
страхові внески та/або єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок),
допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх
середньої заробітної плати (доходу) або середнього грошового
забезпечення залежно від страхового стажу:
Втратою роботи з незалежних від застрахованих осіб
обставин вважається припинення трудового договору відповідно
до статті 36 (пункти 1, 2, 3), статті 38 (розірвання трудового
договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи
працівника, у разі неможливості продовження роботи, а також
невиконання власником або уповноваженим ним органом
законодавства про працю, умов колективного чи трудового
договору), статті 39 – розірвання строкового трудового
договору з ініціативи працівника, статті 40 (пункти 1, 2, 5,
6, тобто 1) змін в організації виробництва і праці, в тому
числі
ліквідації,
реорганізації,
банкрутства
або
перепрофілювання підприємства, установи, організації,
скорочення чисельності або штату працівників; 2) виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній
роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я,
які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі

відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування
допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на
нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці; 5)
нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців
підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи
відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не
встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади)
при певному захворюванні. За працівниками, які втратили
працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним
захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до
відновлення працездатності або встановлення інвалідності; 6)
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу;) Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), а для
військовослужбовців, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку, –
звільнення зі служби з поважних причин без права на пенсію (у
зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів, за станом здоров’я, у зв’язку із закінченням строку
контракту, систематичним невиконанням умов контракту
командуванням, через сімейні обставини або з інших поважних
причин відповідно до законодавства про військовий обов’язок і
військову службу).
Розмір допомоги по безробіттю залежить від 2 факторів:
1)

від страхового стажу

2)

тривалості безробіття.

Згідно із п. 2.1. Наказу № 307, за загальним правилом та в
залежності від наявного страхового стажу у безробітного
допомога по безробіттю виплачується в наступних розмірах:
– за наявності страхового стажу до 2 років — 50 відсотків від
середньої заробітної плати (доходу) або середнього грошового
забезпечення;
– за наявності страхового стажу від 2 до 6 років — 55
відсотків;

– за наявності страхового стажу від 6 до 10 років – 60
відсотків;
– за наявності страхового стажу понад 10 років – 70 відсотків.
Згідно із п. 2.7 Наказу № 307 без урахування страхового
стажу в розмірі, установленому законодавством, визначається
допомога по безробіттю для таких категорій безробітних:
1) особам, звільненим з останнього місця роботи з
підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями
41
і
45
Кодексу
законів
про
працю
України
,
військовослужбовцям, зазначеним у пункті 2.1 цього Порядку, та
іншим особам, звільненим з останнього місця роботи (служби) у
зв’язку із застосуванням до них заходів дисциплінарного
впливу, – виплата починається з 91 календарного дня;
2) особам, які протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів;
3) особам, які бажають відновити трудову діяльність після
тривалої (більше 6 місяців) перерви;
4) особам, які брали участь у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на
добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували
початку безробіття, працювали або займались підприємницькою
діяльністю і сплачували страхові внески до Фонду та/або єдиний
внесок менше 26 календарних тижнів;
5) категоріям осіб, зазначеним у пункті 2.5 Порядку, які
працювали або займались підприємницькою діяльністю і не
сплачували страхові внески до Фонду та/або єдиний внесок, але
мали раніше набутий трудовий, що прирівнюється до страхового,
або страховий стаж.
Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю
зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:
–

перші 90 календарних днів – 100 відсотків;

–
відсотків
–

протягом наступних 90 календарних днів – 80

надалі – 70 відсотків.

Тобто, якщо наприклад у особи визнаної у встановленому
законом порядку безробітною, страховий стаж складає 5 років,
то розмір допомоги за загальним правилом в перші 90
календарних днів складатиме 100% від 55 % середньої
заробітної плати (доходу) або середнього грошового
забезпечення, протягом наступних 90 календарних днів
зменшиться і становитиме 80 %
від 55 %, надалі
вираховуватиметься 70 % від 55 % грошового забезпечення.
Якщо брати до прикладу, в особи з наявним 5 річним
страховим стажем, розмір середньої заробітної плати становив
2000 грн., то розмір допомоги становитиме:
–
–
–

в перші 90 календарних днів — 1100 грн. на місяць;
протягом наступних 90 календарних днів — 880 грн.;
надалі – 770 грн.

В той же час, розмір допомоги по безробіттю не може бути
вищою за середню заробітну плату, що склалася за всіма видами
економічної діяльності у відповідній області за минулий
місяць, і нижчою за встановлений законодавством розмір.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для
осіб, зазначених у цьому розділі, не може перевищувати 360
календарних днів протягом двох років з дня призначення
допомоги по безробіттю.Для осіб передпенсійного віку (за два
роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, або віку, що дає право на призначення пенсії
відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про
статус народного депутата України”, “Про прокуратуру”, “Про
наукову і науково-технічну діяльність” (за наявності

відповідних умов)) тривалість виплати допомоги по безробіттю
не може перевищувати 720 календарних днів.
У випадку звільнення з роботи якщо застрахованій особі
відповідно до законів надається вихідна допомога або інші
виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій
або після закінчення строку повноважень за виборною посадою,
що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого
заробітку, виплата допомоги по безробіттю відкладається на
строк, що дорівнює періоду, протягом якого особі здійснюється
така виплата/допомога. Так, ст. 44 КЗпП України встановлює
обов’язковий розмір вихідної допомоги при припиненні трудового
договору в залежності від підстави його припинення. Зокрема,
при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у
пункті 6 статті 36 – відмова працівника від переведення на
роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою,
організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку
із зміною істотних умов праці; та пунктах 1, 2 і 6 статті 40
цього Кодексу — 1 змін в організації виробництва і праці, в
тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, установи, організації,
скорочення чисельності або штату працівників; 2) виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній
роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я,
які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі
відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування
допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на
нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці; 6)
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу , працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі
не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або
вступу на військову службу, направлення на альтернативну
(невійськову) службу (пункт 3 статті 36) – у розмірі двох
мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або
уповноваженим ним органом законодавства про працю,
колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) – у
розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше

тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового
договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої
статті 41 – , 5) припинення повноважень посадових осіб. – у
розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.
Особам, яким вихідна допомога або інші компенсаційні
виплати було виплачено одноразово, виплата допомоги по
безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць, а у
разі здійснення таких виплат щомісячно – до закінчення періоду
їх виплати.
Виключенням із загального правила передбаченого вище,
стосовно умов розміру та тривалості виплати допомоги по
безробіттю застрахованим особам , є особливість призначення
допомоги по безробіттю застрахованим особам, які звільнилися з
останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без
поважних причин і визнані в установленому порядку безробітними
та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття,
працювали на умовах повного або неповного робочого дня
(тижня), проходили службу не менше 26 календарних тижнів і
сплачували страхові внески та/або єдиний внесок.
Відповідно до п. 2.4. Наказу 307, виплата допомоги по
безробіттю особам звільненим з останнього місця роботи чи
служби за власним бажанням БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН, у перші 90
календарних днів не здійснюється (вичерпного переліку поважних
причин законодавством не передбачено, однак деякі із них
зазначені в ч. 1 ст. 38 КЗпП України). Виплата допомоги таким
особам починається з 91 календарного дня у розмірі 80
відсотків до визначеного розміру. Тобто для таких осіб, не
застосовується положення про виплату допомоги по безробіттю
протягом перших 90 днів і в розмірі 100 %.
Якщо брати до уваги попередній приклад, то необхідно
зазначити, що у випадку звільнення особи за власним бажанням з
попереднього місця роботи чи служби без поважних причин,
виплати в перші 90 днів в розмірі 1100 грн./міс – не буде.

Окрім того, загальна тривалість виплати допомоги по
безробіттю ( за заг. правилом 360 календарних днів)
скорочується на строк 90 календарних днів але не більше
періоду виплати допомоги по безробіттю, що залишилась у разі:
1) звільнення з останнього місця роботи чи служби за
власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін;
2) звільнення з останнього місця роботи з підстав,
передбачених пунктом 7 статті 36, пунктами 3, 4, 7, 8 статті
40 – 3) систематичного невиконання працівником без поважних
причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до
працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи
громадського стягнення; 4) прогулу (в тому числі відсутності
на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без
поважних причин; 7) появи на роботі в нетверезому стані, у
стані наркотичного або токсичного сп’яніння; 8) вчинення за
місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна
власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили,
чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення
адміністративного стягнення або застосування заходів
громадського впливу; статтями 41 і 45 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ), а також військовослужбовцям,
зазначеним у пункті 2.1 цього Порядку, звільненим зі служби з
підстав, передбачених пунктом “в” частини третьої, пунктами
“е”, “є” “ж” “и” частини шостої, пунктами “е”, “є” “ж” частини
сьомої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і
військову службу” ( 2232-12 ).
Згідно з пунктом 2.1 цього Порядку визначається розмір
допомоги по безробіттю застрахованим особам, які звільнилися з
останнього місця роботи за угодою сторін і визнані в
установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що
передували початку безробіття, працювали на умовах повного або
неповного робочого дня (тижня), проходили службу не менше 26
календарних тижнів і сплачували страхові внески та/або єдиний
внесок.

Особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою
сторін, виплата допомоги по безробіттю починається з дня її
призначення у розмірі 100 відсотків до визначеного розміру,
однак загальний термін виплати такої допомоги скорочується на
90 календарних днів але не більше періоду виплати допомоги по
безробіттю.
Тобто, варто зазначити, що підстава припинення трудових
правовідносин може значно вплинути на розмір та тривалість
виплати допомоги по безробіттю.

М.Горбунова, провідний юрисконсульт
Департаменту юридичних та корпоративних послуг
Компанії «Вікторія»

Замовте програмне
забезпечення“Сонату” зі свого робочого місця (з
офісу, з дому), отримайте доступ до
повнофункціональної версії в кілька кроків. Вам
не потрібно далі шукати, – все можна зробити
оперативно і не витрачаючи зусиль, з Компанією
Вікторія!

ДЕТАЛІ

Вам може бути цікава публікація: Як суди
вирішували справи, де трудові відносини
були підмінені цивільно-правовими?
Реклама наших партнерів

