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Ваше питання: 
На даний час стою на обліку в центрі заянятості- вже 8 місяць. Отримую 
виплати (звільнена- з останнього- місця за згодою сторін). Інспектор з 
центру зайнятості- просить, щоб мене зняти з обліку по власному бажанні 
на 1 день і через день знову прийме назад. Чим мені це грозить ? Чи 
приймуть мене назад ? Що я від цього втрачу ? Чи зменшаться виплати ? 
 

Якщо правильно була з’ясована суть вашого питання, мова йде про 
Вашу реєстрацію у якості безробітної у територіальному органі Державної 
служби зайнятості. 

Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, 
які шукають роботу визначено відповідним Порядком, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 198 (далі – 
Порядок-198). 

Статус безробітного надається особам, з першого дня реєстрації у 
територіальному органі на підставі заяви (п. 5 Порядку-198) 

Припинення реєстрації здійснюється, зокрема, шляхом подання 
безробітним заяви про припинення реєстрації (п. 37 Порядку-198). 

Особа має право перереєструватися у територіальному органі як 
безробітна у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною 
(п. 39 Порядку-198). 

Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної 
заяви (п. 40 Порядку-198). 

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття” (далі — Закон) право 
на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані 
особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких 
протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, 
становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації 
застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. 

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може 
перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для молоді, яка 
закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних 
і вищих навчальних закладах, — 180 календарних днів. 

 



 

 

 

У разі чергового визнання в установленому порядку застрахованої 
особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується 
допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно. 

Аналіз наведених положень законодавства України дає підстави 
зробити наступні висновки. 

Будь яких перешкод у перереєстрації як безробітної у разі зняття 
Вас з реєстрації за власним бажанням законодавство України не містить. 

Допомога по безробіттю після перереєстрації буде здійснюватися з 
8 дня. 

В той же час зазначаємо, що Ваша відмова у тимчасовому знятті з 
реєстрації правових наслідків не матиме. Враховуючи вказане, вважаємо 
недоцільним подавати заяву про зняття з реєстрації за власним 
бажанням. 

 

У разі, якщо у Вас виникатимуть питання правового характеру, ми 
будемо раді надати якісну допомогу: http://jurist-blog.com.ua/poslugi 

 

З найкращими побажаннями, 
Алекс Лекс 


