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Мінімальний розмір допомоги до безробіттю підвищують
Постановою
правління
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття від
19.01.2017 № 132 (далі — Постанова № 132)
визначено, що з 01.04.2017 для осіб, зазначених у
частині 1 статті 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000
№ 1533-III (далі — Закон № 1533) мінімальний
розмір допомоги по безробіттю становитиме 1280
грн (на сьогодні — 1160 грн).

Нагадаємо, що до цієї категорії належать
застраховані особи, визнані в установленому
порядку безробітними, страховий стаж яких
протягом 12 місяців, що передували реєстрації
особи як безробітної, становить не менше ніж 6
місяців
за
даними
Державного
реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
Утім, для осіб, зазначених у частині 2 статті 22
Закону № 1533 розмір мінімальної допомоги по
безробіттю не змінюється (544 грн).

Заходи з безробітними
22 лютого 2017 року в Рубіжанському міському
центрі зайнятості
відбувся черговий семінар
«Легальна зайнятість» за участі представника
Норвезької Ради у справах біженців.
Мета таких семінарів - інформування безробітних
про необхідність легального оформлення трудових
відносин.
В ході зустрічі були розглянуті наступні питання:
 Порядок проходження стажування і
випробувальний термін;
 Укладання трудового і цивільно-правового
договорів;
 Порядок
звільнення
за
ініціативою
роботодавця, та за власним бажанням;
 Відповідальність за порушення трудового
законодавства.
Наприкінці зустрічі юрист відповів на
питання ,які цікавили безробітних.
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Заходи з роботодавцями

Семінар з роботодавцями
24 січня 2017 року в Рубіжанському міському
центрі зайнятості був проведений семінар для
представників новоутворених підприємств міста.
Фахівець відділу взаємодії з роботодавцями
доповіла присутнім про стан ринку праці
м.Рубіжне, про послуги Державної служби
зайнятості, зокрема працевлаштування безробітних
осіб на нові робочі місця з наданням компенсації
ЄСВ та працевлаштування вимушено переміщених
осіб, навчання на замовлення роботодавців.
Особливу увагу було надано використанню відео –
резюме шукачів роботи та проведення он-лайн –
співбесід з роботодавцями. Також присутні були
ознайомлені з професійно – кваліфікованим
складом безробітних та отримали роз’яснення на
дуже актуальні питання.
Взагалі учасники
семінару обговорили низку проблем, одна з яких
легалізація зайнятості.

Загалом на заході були присутні 6 осіб, всім
роздані інформаційні буклети про послуги служби
зайнятості.

Навчання

Безробітних Чернігівщини навчать аграрній справі в
Сумському центрі профтехосвіти ДСЗ
Цього року на замовлення аграріїв Чернігівщини протягом лютогоберезня буде підготовлено більше ста осіб.
Про це повідомила директор Чернігівського
обласного центру зайнятості Лідія Падалка.
«Весна традиційно пожвавлює попит на робочі
руки, адже саме в цю пору року стартують веснянопольові
роботи,
тому
керівники
сільгосппідприємств завчасно готуються до нового
сезону, активно шукаючи працівників.
Щоправда,
знайти
кваліфіковані
кадри
виявляється не так уже й просто. Враховуючи
вимоги роботодавців до якості робочої сили,
використання сучасної техніки, застосування
новітніх технологій обробки землі й вирощування
сільськогосподарських культур, служба зайнятості
забезпечує професійне навчання робітників для
сільського господарства за сучасними навчальними
планами і програмами», – повідомила Л. Падалка.
Таким чином, за сприяння Служби понад 100
безробітних Чернігівщини буде направлено на

навчання до Сумського
технічної освіти ДСЗ.

центру

професійно-

Всі
вони
безкоштовно
підвищуватимуть
кваліфікацію за
напрямками: трактористівмашиністів сільгоспвиробництва різних категорій,
водіїв автотранспортних засобів та працівників
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сільськогосподарських підприємств, трактористмашиніст сільгоспвиробництва різних категорій,
водій автотранспортних засобів та працівник
сільськогосподарського підприємства.
Під час навчання слухачі також ознайомляться з
новітніми технологіями в сільгоспвиробництві,
сучасною технікою та особливостями керування
нею,
управлінням,
експлуатацією
та
обслуговуванням, основами охорони праці тощо.
Перша група слухачів, а це безробітні
Бахмаччини, вже сіли за парти. Незабаром
розпочнуть навчання безробітні з Куликівського,

Талалаївського,
районів.

Ріпкинського

та

Сосницького

Дозвілля

В здоровом теле – здорово все!
23.02.2017 года в малом спортивном зале
Рубежанского профессионального лицея прошли
соревнования по спортивному жиму лежа между
группами здоровья Рубежанской
городской
больницы (РГБ) и Рубежанского городского центра
занятости (РГЦЗ).
Бесспорными лидерами в своих весовых
категориях оказались:
Данько О.И. (РГЦЗ, весовая категория до 120 кг.,
результат – 175 кг);
Кравченко Э.А. (РГБ, в.к. до 100 кг., результат –
135 кг);

Чумак А.И. (РГБ, в.к. до 95 кг., результат – 145
кг);
Пиранишвили Т.Г. (РГБ, в.к. до 90 кг., результат –
100 кг);
Решетников К.В. (РГЦЗ, в.к. до 82,5 кг., результат
– 120 кг);
Осинин О.А. (РГЦЗ, в.к. до 75 кг., результат – 90
кг).
По суммарному зачету команды набрали
одинаковое количество очков - ничья.

Награждение
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Штурм 160 килограмм – Кравченко Э.А. (РГБ)

Попытка поднять 180 килограмм – Данько О.И. (РГЦЗ)
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Питання – відповідь

Питання
В якому розмірі призначається допомого по
безробіттю та на який строк?

Відповідь
Допомога по безробіттю призначається з 8-го
після реєстрації особи та надання статусу
безробітного.
Загальна тривалість виплати
допомоги по безробіттю становить 360 кал.днів
протягом 2-х років, а для осіб передпенсійного віку
(за 2 роки до настання права на пенсію) до 720
кал.днів.
Право на допомогу по безробіттю залежно від
страхового стажу мають безробітні, страховий стаж
яких протягом року до реєстрації становить не
менше ніж 6 місяців за даними Державного
реєстру
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування.
При наявності страхового стажу:
- до 2-х років допомога по безробіттю
призначається у розмірі 50% від середньої
зарплати,
- від 2 до 6 років – 55% від середньої зарплати,

- від 6 до 10 років - 60% від середньої зарплати,
- понад 10 років - 70% від середньої зарплати.
Допомога по безробіттю виплачується залежно
від тривалості безробіття у відсотках до
визначеного розміру: перші 90 кал.днів – 100%,
наступні 90 кал.днів – 80%, у подальшому – 70 %.
Допомога по безробіттю не може перевищувати
чотирикратного розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб (на теперішній час – 6400
грн.) та не може бути менше ніж – 1160 грн. (з 1
квітня 2017 року - 1280 грн.).
Допомога по безробіттю у мінімальному розмірі
(544 грн.) надається безробітним, страховий стаж
яких протягом року до реєстрації становить менше
6 місяців за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування або звільнені з останнього місця
роботи
з підстав передбачених статтею 37,
пунктами 3,4,7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 КЗпП
України.
Начальник відділу організації працевлаштування
Рубіжанського міського центру зайнятості Сашина О.В.

Заплановані масові заходи

Семінари з роботодавцями на лютий 2017 року
№

Тема

1

Семінар з представниками кадрових
служб підприємств на тему: «Дієві форми
співпраці центру зайнятості та
роботодавців щодо укомплектування
актуальних вакансій. Легалізація
зайнятості
Семінар з керівниками підприємства на
тему: «Презентація послуг служби
зайнятості. Шляхи стимулювання
роботодавця до створення нових робочих
місць»
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Дата

Час

Запрошені представники
соціальних партнерів

17/03/2017

14-00

Начальник відділу взаємодії
з роботодавцями ЛФ ФСЗІ,
начальник юридичного
відділу Рубіжанської
об’єднаної ДПА

24/03/2017

14-00

Начальник відділу взаємодії
з роботодавцями ЛФ ФСЗІ,
начальник юридичного
відділу Рубіжанської
об’єднаної ДПА

5

Статистика та аналітика

Кількість безробітних зменшилася на 16%
Станом на 1 лютого 2017 року порівняно з
відповідною датою минулого року
кількість
безробітних і Україні становила 429 тис. та
зменшилася на 16%. Кількість осіб, які отримують
допомогу по безробіттю, скоротилася на 15% (до
351 тис. осіб).
Дані щодо безробіття не коректно порівнювати з
показниками попередніх місяців, оскільки ринку
праці притаманні сезонні коливання. Кількість
зареєстрованих безробітних щорічно має пікові
періоди зростання - з листопада попереднього року
до березня наступного року. Станом на 1 січня
2017 року кількість безробітних становила 391 тис.
осіб, на 1 грудня 2016 року – 338 тис. осіб. Станом
на 1 січня 2016 року кількість безробітних
становила 491 тис. осіб, станом на 1 грудня 2015
року – 434 тис. осіб.
В цілому ситуація на ринку праці у поточному
році характеризується позитивною динамікою.

Кількість роботодавців, які співпрацювали з
центрами зайнятості,
зросла на третину та
становила 39 тис. Кількість вакансій у базі даних
служби зайнятості збільшилася на половину - до
115 тис. Кількість осіб, забезпечених роботою,
становила до 47 тис., що на третину більше, у
порівнянні з січнем 2015 року. При цьому більше
половини з них працевлаштувалися оперативно до
надання статусу безробітного.
Кількість осіб, поінформованих про масове
вивільнення, зменшилася на чверть (до 29 тис.
осіб).
Кількість
фізичних
осіб-підприємців,
які
припинили
діяльність
та
зареєструвалися
державній службі зайнятості як безробітні з
початку 2017 року, становила 3,2 тис. Майже всі
вони отримують допомогу по безробіттю у
мінімальному розмірі (544 грн.), адже не
сплачували єдиний соціальний внесок.

Контакти
Телефони:
Приймальня - (06453) 76362
Відділ взаємодії з роботодавцями - (06453) 71295
Відділ сприяння працевлаштуванню - (06453) 76558
e-mail:
czrubiz@ukr.net
cz1211@lgocz.gov.ua
www:
facebook.com/rubizcz
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