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 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 1 Указу Президента України 

від 19 грудня 2005 року № 1809
1. Внести до статті 1 Указу Президента України від 19 грудня 2005 року №. 1809

«Про забезпечення представництва України в радах керуючих Міжнародного валют-
ного фонду та Світового банку» (зі змінами, внесеними Указами від 15 лютого 2012 
року № 98, від 23 серпня 2012 року №. 485) такі зміни:

1) в абзаці четвертому слова «Перший віце-прем’єр-міністр України» замінити
словами «Міністр фінансів України»;

2) в абзаці п’ятому слова «Міністр економічного розвитку і торгівлі України» замі-
нити словами «Міністр розвитку економіки торгівлі та, сільського господарства Укра-
їни».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
24 квітня 2020 року
№ 156/2020

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 квітня 2020 р. № 305 
Київ

Про запровадження експериментального проекту щодо 
платної послуги з надання поліпшених побутових умов та 
харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах 

Державної кримінально-виконавчої служби 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції стосовно запровадження екс-

периментального проекту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових 
умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кри-
мінально-виконавчої служби (далі — експериментальний проект), визначених Мініс-
терством юстиції.

2. Міністерству юстиції:
затвердити порядок проведення експериментального проекту;
забезпечити реалізацію експериментального проекту, видання в разі потреби не-

обхідних розпорядчих актів та укладення договорів;
подати до 1 березня 2022 р. Кабінету Міністрів України звіт про результати реалі-

зації експериментального проекту.
3. Взяти до відома, що:
супроводження, координація та інформаційна підтримка реалізації експеримен-

тального проекту здійснюються Міністерством юстиції;
реалізація експериментального проекту здійснюється до 31 грудня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 квітня 2020 р. № 306 
Київ

Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, 
спрямованих на фінансування допомоги по частковому 

безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до частини дев’ятої статті 471 Закону України «Про зайнятість населен-
ня» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансуван-
ня допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 квітня 2020 р. № 306

ПОРЯДОК 
надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги  

по частковому безробіттю на період карантину, встановленого  
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. Цей Порядок визначає механізм надання коштів, спрямованих на фінансування

допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — карантин), 
повернення зазначених коштів у разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким випла-
чувалася така допомога, а також її розмір.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
допомога по частковому безробіттю на період карантину — кошти, передбачені в

бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випа-
док безробіття (далі — Фонд), що надаються міськими, районними і міськрайонними 
центрами зайнятості та філіями регіональних центрів зайнятості (далі — центри зайня-
тості) роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва (далі — 
роботодавці) для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробіт-
ної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості 
робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок  карантину;

зупинення (скорочення) діяльності — зупинення (скорочення) діяльності робото-
давця внаслідок  карантину, яке призвело до часткового або повного скорочення три-
валості робочого часу його працівників.

Термін «застрахована особа» вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному 
в Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», а термін «пенсія» — у значенні, наведеному в Законі України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

3. Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центром за-
йнятості застрахованим особам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини 
(крім осіб, які отримують пенсію), у разі втрати ними частини заробітної плати внаслі-
док вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у 
зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця для її ви-
плати працівникам, з якими не припинено трудові відносини.

4. Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається за кожну го-
дину, на яку працівникові скорочено передбачену законодавством тривалість робочо-
го часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівнико-
ві відповідного розряду. Розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом.

5. Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається ро-
ботодавцям на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом 30 календар-
них днів після завершення карантину в разі сплати роботодавцем єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що пе-
редують даті зупинення (скорочення) діяльності.

6. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину
здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини (крім осіб, які пра-
цюють у роботодавця за сумісництвом).

7. Фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину може
здійснюватися в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

8. Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам 
допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 30 календарних днів 
з дня зупинення (скорочення) діяльності.

9. Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину робо-
тодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає такі до-
кументи:

1) заяву у довільній формі, в якій, зокрема, зазначається інформація про належ-
ність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до 
Господарського кодексу України та до якої додаються засвідчені роботодавцем копії 
підтвердних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця 
за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, перед-
бачених цим пунктом;

2) засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення
(скорочення) діяльності;

3) відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державно-
му органу і мають відмітку в паспорті), в яких виникло право на допомогу по частково-
му безробіттю на період карантину згідно із статтею 471 Закону України «Про зайня-
тість населення»;

4) видану ДПС довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (ско-
рочення) діяльності.

У разі коли суб’єкт господарювання належить одночасно до різних категорій 
суб’єктів підприємництва за різними критеріями, належність до відповідного суб’єкта 
підприємництва в цілях застосування цього Порядку визначається за річним доходом 
від провадження будь-якої діяльності за звітний рік.

Показник річного доходу суб’єкта підприємництва від будь-якої діяльності визнача-
ється на підставі офіційних звітних даних за останні чотири квартали (для суб’єкта під-
приємництва, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для суб’єкта 
підприємництва, що подає річну звітність).

Середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) визначається за 
даними відповідної статистичної звітності, де зазначається такий показник.

10. Рішення про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіт-
тю на період карантину приймається обласним або Київським міським центром зайня-
тості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів, передба-
чених пунктом 9 цього Порядку.

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю 
на період карантину оформлюється наказом обласного або Київського міського цен-
тру зайнятості.

У разі подання неповного пакета документів, передбачених пунктом 9 цього Поряд-
ку, або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості у строки, передба-
чені цим пунктом, повідомляє про це роботодавцю. Після доповнення або доопрацю-
вання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайня-
тості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості.

У разі повторного подання роботодавцем документів, передбачених пунктом 9 цьо-
го Порядку, після їх доповнення або доопрацювання рішення про надання або відмову 
в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається облас-
ним або Київським міським центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня по-
вторного подання роботодавцем документів відповідно до вимог цього Порядку.

11. Центрам зайнятості забороняється вимагати інші документи, ніж ті, що визна-
чені цим Порядком.

12. У разі прийняття рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на
період карантину між центром зайнятості та роботодавцем протягом трьох робочих 
днів з дати прийняття такого рішення укладається договір про надання допомоги по 
частковому безробіттю на період карантину, в якому визначаються права та обов’язки 
сторін, порядок перерахування роботодавцю коштів Фонду та виплати працівникам до-
помоги по частковому безробіттю на період карантину, гарантії зайнятості працівни-
ка, якому виплачується допомога по частковому безробіттю на період карантину, від-
повідальність сторін, строк дії договору та порядок вирішення спорів. Примірний до-
говір про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину наведе-
ний у додатку 1.

13. У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безро-
біттю на період карантину центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати при-
йняття такого рішення письмово повідомляє про нього роботодавцю з обґрунтуван-
ням причин відмови.

У разі коли роботодавцю відмовлено у наданні допомоги по частковому безробіт-
тю на період карантину з незалежних від нього причин, він має право повторно звер-
нутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому без-
робіттю на період карантину в межах строку дії карантину, але не більше 30 календар-
них днів після його завершення. 

14. Рішення обласних та Київського міського центру зайнятості про відмову в надан-
ні допомоги по частковому безробіттю на період карантину може бути оскаржене до 
Державного центру зайнятості або суду.

Державний центр зайнятості має право переглянути рішення, скасувати його част-
ково або повністю та зобов’язати обласний або Київський міський центр зайнятості 
розглянути питання про надання допомоги по частковому безробіттю на період каран-
тину повторно.

15. Перерахування роботодавцю коштів для виплати працівникам допомоги по част-
ковому безробіттю на період карантину здійснюється центром зайнятості на підставі ві-
домостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону 
України «Про зайнятість населення», наданих роботодавцем за формою згідно з додат-
ком 2, щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на 
рахунок центру зайнятості.

16. Роботодавець виплачує допомогу працівникам у строк не більше ніж три робо-
чих дні після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відо-
містю для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину (відомос-
тю на виплату грошей). Копія зазначеної відомості (відомості на виплату грошей) з під-
твердженням перерахування коштів на рахунок працівника подається центру зайнятос-
ті не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після виплати працівникам допомо-
ги по частковому безробіттю на період карантину.

У разі скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) 
діяльності у працівників, які не включені до відомостей про осіб, щодо яких прийня-
то рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, ро-
ботодавець додатково подає центру зайнятості на розгляд відомості про таких осіб.

17. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину
здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у 
межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів 
після завершення карантину.

18. Період виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину в разі, 
коли роботодавцем вживалися заходи до запобігання виникненню та поширенню го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, перед-
бачені карантином, не враховується під час розгляду звернення щодо наступного одер-
жання допомоги по частковому безробіттю, передбаченої статтею 471 Закону України 
«Про зайнятість населення». 

19. Роботодавець несе відповідальність за достовірність документів і відомостей,
що є підставою для надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, 
та цільове використання коштів Фонду відповідно до законодавства.

20. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по
частковому безробіттю на період карантину (розірвання трудового договору протягом 
шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, — про-
тягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати до-
помоги з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 (крім повної лікві-
дації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1 частини першої статті 36, час-
тиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України, кошти, отримані робото-
давцем, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої звільненій осо-
бі допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину не надається працівникам, 
які отримують оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (про-
дукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.

Центр зайнятості на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про припинення 
трудових відносин з особами, які отримували допомогу по частковому безробіттю на 
період карантину, повідомляє про це територіальному органу Держпраці. 

21. За наявності підстав, передбачених пунктом 20 цього Порядку, центр зайнятос-
ті вживає заходів до повернення в повному обсязі коштів, наданих роботодавцю для 
виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, відпо-
відно до законодавства.

22. Кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину не 
надаються роботодавцям, якими не дотримано вимоги статті 471 Закону України «Про 
зайнятість населення» та цього Порядку.

23. Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих робо-
тодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодав-
цем виділених йому коштів Фонду та зупиняти перерахування коштів Фонду робото-
давцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період каран-
тину в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, ви-
явлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку 
використання роботодавцем коштів Фонду.

Центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються ро-
ботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період ка-
рантину, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 90 календарних днів піс-
ля останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від робо-
тодавця необхідні пояснення з відповідних питань, у тому числі в письмовій формі.

24. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для
виплати роботодавцем допомоги по частковому безробіттю на період карантину пра-
цівникам, розглядаються органом вищого рівня або в установленому законодавством 
порядку. 

Додаток 1 
до Порядку

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 
про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню  
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
м. ________________ ___  ___________ 20__ р.

_________________________________________________ (далі — центр зайнятості)
     (найменування центру зайнятості)

в особі ____________________________________________________________, що 
(прізвище, ім’я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

діє на підставі ____________________________________________, з однієї сторони, 
(положення, довіреність)

та ________________________________________________ (далі — роботодавець)
(повне найменування роботодавця)

в особі _______________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

що діє на підставі ________________________________________, з іншої сторони 
(назва установчого документа)

(далі — сторони), уклали цей договір про таке.
Предмет договору

1. Надання центром зайнятості роботодавцю коштів, передбачених у бюдже-
ті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випа-
док безробіття (далі — Фонд) для виплати працівникам допомоги по частково-
му безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — карантин), відповідно до 
Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по 
частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів Украї-
ни з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306 (далі — Порядок), у разі втрати 
ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законо-
давством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності.

Права та обов’язки сторін
2. Центр зайнятості має право:
1) перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання ко-

штів Фонду;
2) перевіряти цільове використання коштів Фонду, наданих роботодавцю для ви-

плати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину;
3) отримувати від роботодавця необхідні документи та пояснення (у тому числі в

письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки правильності використан-
ня коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем відомостей про  виплату пра-
цівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

3. Центр зайнятості зобов’язаний:
1) надавати роботодавцю кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю

на період карантину відповідно до Порядку та цього договору;
2) перераховувати роботодавцю кошти для виплати працівникам допомоги по част-

ковому безробіттю на період карантину після отримання відомостей про осіб, щодо 
яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України «Про зайнятість на-
селення» (далі — відомості про осіб), щомісяця протягом трьох робочих днів після за-
рахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості;

3) повідомляти роботодавцю про зміни у законодавстві, що регулює відносини у
сфері надання допомоги по частковому безробіттю.

4. Роботодавець має право:
1) отримувати від центру зайнятості кошти для виплати працівникам допомоги по

частковому безробіттю на період карантину;
2) додатково надавати центру зайнятості відомості про працівників, які не включені

до відомостей про осіб, щодо яких прийнято рішення про надання допомоги по частко-
вому безробіттю на період карантин;

3) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність центру зайнятості до органу вищого
рівня або суду;

4) отримувати від центру зайнятості консультації з питань, що стосуються надання 
допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

5. Роботодавець зобов’язаний:
1) забезпечувати цільове використання коштів Фонду, наданих як допомога по част-

ковому безробіттю на період карантину;
2) подавати щомісяця до 10 числа (до закінчення строку дії цього договору) центру

зайнятості відомості про осіб відповідно до пункту 15 Порядку, що є підставою для пе-
рерахування коштів Фонду для виплати працівникам допомоги по частковому безро-
біттю на період карантину, а також повідомляти про зміну зазначених відомостей про-
тягом п’яти календарних днів;

3) виплачувати працівникам допомогу по частковому безробіттю на період каранти-
ну протягом трьох робочих днів після їх надходження на рахунок роботодавця за окре-
мою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю на період 
карантину (відомістю на виплату грошей);

4) подавати щомісяця не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після випла-
ти працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину центру за-
йнятості копії платіжних відомостей для виплати допомоги по частковому безробіттю 
на період карантину з підтвердженням перерахування коштів на рахунки працівників;

5) письмово інформувати центр зайнятості про звільнення працівника (працівників) 
протягом шести місяців або протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги 
по частковому безробіттю на період карантину (якщо допомога по частковому безро-
біттю на період карантину виплачувалася менше ніж 180 календарних днів) з підстав, 
зазначених у пункті 6 цього договору;

6) повернути центру зайнятості за наявності підстав, передбачених пунктом 20 По-
рядку та пунктом 6 цього договору, кошти в повному обсязі, надані роботодавцю для 
виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину;

7) допускати представників центру зайнятості до проведення перевірок даних, що
є підставою для перерахування коштів Фонду для виплати працівникам допомоги по 
частковому безробіттю на період карантину. 

Гарантії зайнятості працівника, якому виплачується допомога по частковому 
безробіттю на період карантину
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ДОКУМЕНТИ
6. Роботодавець гарантує, що не розриватиме трудовий договір з працівни-

ком, якому виплачувалася допомога по частковому безробіттю на період каран-
тину, протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 ка-
лендарних днів, — протягом періоду, що дорівнює періоду виплати) з дня закін-
чення виплати допомоги з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої стат-
ті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1 
частини першої статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про пра-
цю України.

Відповідальність сторін
7. Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим договором, 

за невиконання або неналежне виконання умов договору.
8. Роботодавець в установленому законодавством порядку відповідає за достовір-

ність документів і відомостей, що є підставою для виплати допомоги по частковому 
безробіттю на період карантину, та цільове використання коштів Фонду. У разі подан-
ня недостовірних відомостей, передбачених пунктом 2 частини другої статті 35 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безро-
біття», використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням установленого поряд-
ку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати Фон-
ду заподіяну шкоду.

9. За порушення роботодавцем порядку використання коштів Фонду накладаєть-
ся штраф у розмірі наданої Фондом суми, використаної з порушенням, відповідно до 
частини другої статті 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття». 

Строк дії договору та порядок розв’язання спорів
10. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами та діє до вико-

нання ними всіх зобов’язань, передбачених цим договором.
11. Спори, що виникають за цим договором, вирішуються сторонами під час пере-

говорів, а у разі недосягнення згоди — органом вищого рівня або у судовому порядку. 
12. Цей договір укладається у двох примірниках по одному для кожної із сторін. 

Примірники договору мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити сторін
Центр зайнятості: Роботодавець:

_____________________________________ 
 (місцезнаходження)

_____________________________________  
 (місцезнаходження)

_____________________________________
(поточний рахунок)

_____________________________________
(поточний рахунок)

_____________________________________
(найменування установи банку)

_____________________________________
(найменування установи банку)

_____________________________________
(МФО)

______________________________________
(МФО)

_____________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ/ 

індивідуальний податковий номер)
__________   __________________________

(підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові 
                         керівника (уповноваженої особи)

     ______         ___________________________
     (підпис)           (прізвище, ім’я, по батькові
                          керівника (уповноваженої особи)

  ___ _________ 20__ р. 

Додаток 2 
до Порядку

Вих. № ________ від ___  _______ 20__ р.
ВІДОМОСТІ 

про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України «Про зайнятість населення»
Найменування та місцезнаходження роботодавця _________________________________________________________

Порядковий 
номер

Прізвище, ім’я та  
по батькові працівника

Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків або серія та номер паспорта (для фізич-
них осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та повідо-
мили про це відповідному державному органу і 

мають відмітку в паспорті)

Тарифна ставка 
(оклад), гривень

Кількість годин  
нормальної тривалості 

робочого часу на місяць

Кількість годин  
часткового безробіття 

за місяць

Сума допомоги 
 по частковому безробіттю на період ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міні-
стрів України з метою запобігання поши-

ренню на території України гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої ко-

ронавірусом SARS-CoV-2, гривень

Наявність пенсії 
(так/ні)

Дата прийняття 
на роботу

Робота  
за сумісництвом  

(так/ні)

Керівник підприємства (фізична особа — підприємець) ____________ 
(підпис)

____________________________________ 
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (за наявності) ____________ 
(підпис)

____________________________________ 
(ініціали та прізвище)

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 квітня 2020 р. № 307 
Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації,  
перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги 

по безробіттю в електронній формі
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства і Державного центру зайнятості стосовно реалізації до 31 грудня 2020 р. експериментального проекту щодо реє-
страції, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі (далі — експеримен-
тальний проект).

2. Затвердити Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електро-
нній формі, що додається.

3. Установити, що координатором експериментального проекту та відповідальним за його реалізацію є Міністерство циф-
рової трансформації.

4. Міністерству цифрової трансформації та Державному центру зайнятості в межах компетенції:
забезпечити з дня набрання чинності цією постановою технічну можливість реалізації експериментального проекту програм-

ними засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, 
зокрема в частині доступу до такого порталу осіб з порушенням зору;

подавати протягом 2020 року щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства звіти про результати реалізації експериментального проекту.

5. Міністерству цифрової трансформації та Державному центру зайнятості протягом одного місяця після завершення реалі-
зації експериментального проекту забезпечити подання Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства.

6. Державному центру зайнятості та Міністерству цифрової трансформації надавати роз’яснення щодо застосування затвер-
дженого цією постановою Порядку та реалізації експериментального проекту.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 квітня 2020 р. № 307

ПОРЯДОК 
реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю 
за заявами в електронній формі (далі — електрона послуга) філією центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласно-
го, Київського та Севастопольського міського центру зайнятості, а також міським, районним, міськрайонним центром зайнятос-
ті державної служби зайнятості (далі — центр зайнятості).

Статус безробітного надається особам, зазначеним у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення».
Цей Порядок на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню на території України гострої респі-

раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міні-
стрів України, застосовується з урахуванням особливостей, установлених підпунктом 3 пункту 14 та пунктом 24 розділу І Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та еко-
номічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та абзацом другим пункту 1 Порядку реєстрації, 
перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662) (далі — Порядок реєстрації).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про зайнятість населення», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Укра-
їні».

3. Надання електронної послуги здійснюється за заявою, поданою в електронній формі особою, яку ідентифіковано шляхом 
використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи іншого засобу ідентифі-
кації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника.

4. Особа, яка шукає роботу, заповнює заяву про надання (поновлення) статусу безробітного та заяву про призначення (по-
новлення) виплати допомоги по безробіттю, які формуються, підписуються та подаються особою за допомогою програмних 
засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до центру зайнятості за формами, наведеними у додатках 1 і 2.

До заяви про надання (поновлення) статусу безробітного особа додає скановані копії (фотокопії) документів, передбачені 
пунктами 17—19 Порядку реєстрації. Документи не подаються у разі, коли отримання та підтвердження відомостей про такі до-
кументи здійснюється в порядку інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з електронними 
інформаційними ресурсами або інформаційними системами органів державної влади під час формування заяви.

5. Під час формування заяви про надання (поновлення) статусу безробітного за наявності інформаційної взаємодії Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг з електронними інформаційними ресурсами або інформаційними системами ор-
ганів державної влади відомості, необхідні для надання відповідної послуги, зазначаються з урахуванням отриманих відомос-
тей, зокрема:

з Державного реєстру фізичних осіб платників податків — про особу та її реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконан-
ня відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — про здійснення або 
припинення здійснення фізичною особою підприємницької діяльності;

з Державного реєстру актів цивільного стану — про серію та номер свідоцтва про народження дитини;
з Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) — про осіб, 

яким призначена, нарахована та якими отримується соціальна допомога;
з Єдиної державної електронної бази з питань освіти — про студентський квиток (форма навчання) та документ про освіту 

(тип, серія, номер, найменування закладу, освітньо-кваліфікаційний рівень);
з централізованого банку даних з проблем інвалідності — про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;
із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — відомостей про особу, які містяться в персональ-

ній обліковій картці системи персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування;

з інформаційної системи Державної міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ — про недійсні, викрадені або втра-
чені паспорти та про перетин кордону особою, яка шукає роботу, на момент подання заяви про надання (поновлення) стату-
су безробітного.

6. Надання електронної послуги здійснюється співробітником центру зайнятості в межах повноважень, визначених законом, 
на підставі отриманих відомостей, що містяться у заяві, та відомостей, отриманих для надання електронної послуги, у порядку 
інформаційної взаємодії Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості (далі — ЄІАС) з державними 
електронними інформаційними ресурсами або системами органів державної влади.

Інформаційна взаємодія ЄІАС з державними електронними інформаційними ресурсами або системами органів державної 
влади здійснюється відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії держав-
них електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

7. Заява про надання (поновлення) статусу безробітного та заява про призначення (поновлення) виплати допомоги по безро-
біттю, сформовані, підписані та подані за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг, вважається отриманою та реєструється співробітником центру зайнятості у день її надходження, а у разі подання у неро-
бочий час робочого дня, неробочий день, святковий або вихідний день — у перший робочий день, наступний за днем її подання.

Реєстрація заяви про надання (поновлення) статусу безробітного не здійснюється співробітником центру зайнятості у разі 
отримання та виявлення нерозбірливої сканованої копії (фотокопії) документа.

У такому разі в день отримання заяви про надання (поновлення) статусу безробітного співробітник центру зайнятості фор-
мує запит на уточнення поданих документів та надсилає його особі за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг. До отримання уточнених документів, сформована та подана особою заява про надання (поновлен-
ня) статусу безробітного вважається повернутою та такою, що не підлягає реєстрації та розгляду.

8. Після реєстрації заяви про надання (поновлення) статусу безробітного співробітник центру зайнятості на підставі отрима-
них відомостей, що містяться у заяві, та документів, доданих до заяви, проводить дії, необхідні для формування даних, у тому 
числі персональних, у ЄІАС. На підставі таких даних формується персональна картка особи, яка шукає роботу.

9. Сформоване співробітником центру зайнятості направлення на працевлаштування надсилається особі, яка шукає роботу і 
подала заяву про надання (поновлення) статусу безробітного, в день його формування за допомогою програмних засобів Єди-
ного державного веб-порталу електронних послуг.

10. Особа, яка шукає роботу і подала заяву про надання (поновлення) статусу безробітного, не пізніше сьомого календарного 
дня з дня отримання направлення на працевлаштування подає до центру зайнятості за допомогою програмних засобів Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг або через інформаційно-телекомунікаційні системи державної служби зайнятості 
скановану копію письмової відповіді роботодавця (фотокопію) про працевлаштування або відмову в працевлаштуванні. Також 
особа, яка шукає роботу, може надати письмову відповідь роботодавця про працевлаштування або відмову в працевлаштуванні 
безпосередньо до центру зайнятості, до якого вона подала документи для отримання статусу безробітного.

11. Для прийняття рішення про надання статусу безробітного співробітник центру зайнятості вносить відомості, зазначені у пунктах 
7—9 цього Порядку, до ЄІАС та аналізує персональну картку особи, яка шукає роботу.

12. Перереєстрація безробітного здійснюється співробітником центру зайнятості відповідно до вимог Порядку реєстрації.
13. Рішення про надання статусу безробітного або відмову в наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізні-

ше сьомого календарного дня з дня подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання (поновлення) статусу безробітного.
14. Інформування особи, яка подала заяву про надання (поновлення) статусу безробітного, про прийняте рішення, зазначе-

не у пункті 13 цього Порядку, здійснюється співробітником центру зайнятості шляхом надсилання повідомлення програмни-
ми засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та/або іншими електронними засобами комунікації (смс-
повідомлення, електронна пошта, інші засоби зв’язку, обрані особою у заяві).

15. Інші процедурні дії, пов’язані з працевлаштуванням особи, проводяться відповідно до вимог Порядку реєстрації.
16. Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його зая-

вою про призначення виплати допомоги по безробіттю, поданою з урахуванням вимог, визначених цим Порядком та Поряд-
ком реєстрації.

Додаток 1  
до Порядку

ЗАЯВА 
про надання (поновлення) статусу безробітного

____________________________________
____________________________________

(найменування центру зайнятості/філії)

____________________________________________________________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

Прошу надати (поновити) мені статус безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».
Для надання (поновлення) статусу безробітного надаю такі відомості:

Дата народження _____________________________________________________________________________
Документ, що посвідчує особу 
(паспорт громадянина України /
посвідка на постійне проживання 
або посвідчення біженця або осо-
би, яка потребує додаткового за-
хисту або якій надано тимчасо-
вий захист)

Серія ___________ № __________________________________________________________
виданий _____________________________________________________________________
дата видачі: __________________________________________________________________
Країна громадянства:__________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків

_____________________________________________________________________________
(або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які че-
рез свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відповідну відмітку в паспорті громадянина України)

Місце проживання Поштовий індекс: ______________ Область/Автономна Республіка Крим 
__________________________________________

Район області/Автономної  
Республіки Крим
__________________________________

Місто/селище міського типу/селище
_______________________________________

Район міста_________________________ Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої 
мережі) — зазначається разом з назвою: 
_________________________________________

Будинок________ Корпус___________ 
Тип приміщення (зазначається квартира, кімната)
____________________________ №____________________

Засоби зв’язку Телефони: домашній __________________, мобільний. ______________________, 
електронна адреса ______________________________@ ___________________

Член особистого селянського гос-
подарства

Так   

Ні
Фермер або член фермерського 
господарства

Так 

Ні

Навчаюсь на денній (очній) фор-
мі навчання

Так

Ні

Інформую, що через відсутність роботи не маю заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не за-
безпечую себе роботою самостійно, готовий та здатний розпочати роботу. Пенсію на пільгових умовах та за вислугу років не при-
значено. Не є зареєстрованим (зареєстрованою) як суб’єкт підприємницької діяльності. 

Не отримую відповідно до законодавства:
допомогу, компенсацію та/або надбавку по догляду за:
дитиною з інвалідністю; особою з інвалідністю І групи;
особою похилого віку, яка за висновком закладу охорони здоров’я потребує стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
грошове забезпечення як батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки;
грошову допомогу по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікар-

ської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду.
_________________

(прізвище, ініціали)
_______________

(підпис)
_______________

(дата)

Додаток 2  
до Порядку

ЗАЯВА 
про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю

____________________________________
____________________________________

(найменування центру зайнятості/філії)
___________________________________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові)

Прошу призначити (поновити) мені виплату допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

У разі призначення (поновлення) допомоги по безробіттю прошу перераховувати кошти на рахунок у банку № UA ___________.
У разі призначення (поновлення) допомоги по безробіттю прошу здійснювати виплату:

не рідше ніж два рази на місяць один раз на місяць

_________________
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

_______________
(дата)
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ДОКУМЕНТИ
приведення Закону та відповідних нормативно-правових актів, технічних норм у відпо-

відність з переглянутою (нова редакція) Директивою 2010/31/ЄС;
визначення категорій пріоритетних будівель, на які поширюватимуться обов’язкові ви-

моги щодо досягнення близького до нульового рівня споживання енергії, зокрема вста-
новлення критеріїв визначення категорій будівель, на які поширюються такі вимоги;

підвищення екологічності будівництва та експлуатації житла шляхом визначення типо-
логізації будівель за рівнем викидів двоокису вуглецю;

визначення належності будівель до енергонезалежних будівель (класу енергонезалеж-
них будівель) з урахуванням критеріїв походження енергії з відновлюваних джерел;

стимулювання довгострокового поетапного підвищення характеристик енергетичної 
ефективності будівлі з доведенням до рівня енергонезалежних будівель (класу енерго-
незалежних будівель) через рекомендації, які надаються під час проведення енергетич-
ного аудиту будівель;

визначення показників економічної доцільності впровадження заходів з підвищення 
енергетичної ефективності будівель та їх відхилень як підстав для перегляду мінімальних 
вимог до енергетичної ефективності будівель;

стимулювання ініціатив саморегулівних організацій у сфері енергетичної ефективності 
щодо навчання, атестації спеціалістів та підвищення якості аудитів та сертифікатів.

Встановлення та моніторинг проміжних цілей підвищення показників енергетичної 
ефективності будівель передбачається здійснити у такий спосіб:

розширення переліку заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель (типів 
заощадженої енергії) для звітування з боку Фонду енергоефективності;

впровадження моніторингу на базі інфраструктури веб-порталів відкритих даних із 
встановленням вимог до формату, обсягу та періодичності надсилання наборів даних;

нормативне забезпечення розрахунку, встановлення та моніторингу досягнення цільо-
вих показників енергетичної ефективності та їх публікації на національних та європей-
ських інформаційних порталах.

Збільшення кількості будівель з високим рівнем енергетичної ефективності, зокрема 
забезпечення економічної доцільності та фінансової спроможності власників будівель, 
передбачається здійснити шляхом:

перегляду та розширення визначених заходів з економії бюджетних коштів, що здій-
снюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

здійснення заходів щодо посилення ролі Фонду енергоефективності у збільшенні кіль-
кості енергонезалежних будівель;

забезпечення доступу суб’єктів отримання фінансової підтримки здійснення заходів з 
підвищення енергоефективності будівель до ресурсів інфраструктурних фондів ЄС;

посилення інституційної спроможності місцевих програм підтримки проектів термо-
модернізації будівель, в тому числі поетапної, та фондів, зокрема револьверного типу;

забезпечення участі Державного фонду регіонального розвитку у збільшенні кількості 
енергонезалежних будівель, зокрема розроблення примірних рішень;

нормативно-правового забезпечення механізму енергосервісу між постачальниками
житлово-комунальних послуг та споживачами;

підвищення спроможності органів місцевого самоврядування щодо отримання під-
тримки міжнародних фінансових організацій для здійснення заходів з підвищення енер-
гоефективності;

розміщення в Україні промислових потужностей (зокрема, на засадах толінгу — ви-
робництва готової продукції з давальницької сировини) з виробництва енергоефективно-
го обладнання та будівельних матеріалів закордонних виробників.

Просування питань обов’язковості використання енергії з відновлюваних джерел в бу-
дівлях, зокрема для задоволення власних потреб в енергії, передбачається здійснити у 
такий спосіб:

регламентація встановлення об’єктів (систем) генерації енергії з відновлюваних дже-
рел енергії під час проектування об’єктів будівництва та реконструкції будівель та інже-
нерних систем;

врегулювання особливостей термомодернізації історичних будівель;
спрощення дозвільних процедур та можливості приєднання до мереж, врегулювання 

розміру встановленої потужності, обсягів виробництва і споживання електричної енергії, 
зокрема без використання акумулюючих систем;

спрощення передачі в оренду дахів будівель та інших об’єктів комунальної і держав-
ної власності для розміщення об’єктів сонячної генерації електричної та теплової енергії.

Перехід до обов’язковості дотримання вимог до енергонезалежних будівель передба-
чається здійснити у такий спосіб:

встановлення нових мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель з ура-
хуванням вимог до енергонезалежних будівель;

визначення оптимальних шляхів здійснення термомодернізації житлового фонду та 
громадських будівель України, затвердження Стратегії термомодернізації будівель;

затвердження будівельних норм щодо проектування та будівництва енергонезалеж-
них будівель;

затвердження будівельних норм щодо проектування інженерних систем будівель з 
урахуванням оновлених європейських вимог до інженерних систем;

повне виконання заходів першого етапу національного плану та забезпечення звіту-
вання з переглядом національного плану та затвердженням заходів другого етапу націо-
нального плану з урахуванням готовності до переходу до обов’язковості дотримання ви-
мог до енергонезалежних будівель (у разі економічної доцільності).

Очікувані результати
Виконання національного плану дасть змогу створити передумови для суттєвого збіль-

шення в Україні кількості енергонезалежних будівель, в тому числі шляхом встановлення 
та подальшого дотримання вимог до енергонезалежних будівель.

Зокрема очікується, що не пізніше 31 грудня 2027 р. клас енергетичної ефективнос-
ті всіх будівель, що приймаються в експлуатацію, повинен бути не нижчим за чинні на да-
ту початку виконання будівельних робіт вимоги до енергонезалежних будівель та не пізні-
ше 31 грудня 2025 р. енергетична ефективність будівель державної та комунальної фор-
ми власності, що приймаються в експлуатацію, повинна бути не нижчою за чинні на дату
початку виконання будівельних робіт вимоги до енергонезалежних будівель (крім випад-
ків, передбачених Законом).

На момент запровадження таких вимог передбачається забезпечити наявність визна-
чення детального практичного застосування в Україні поняття будівель з близьким до ну-
льового рівнем споживання енергії включно із належним чином обґрунтованим цифро-
вим індикатором використання первинної енергії.

Також виконання національного плану дасть змогу досягти встановлених проміжних 
цілей на підвищення показників енергетичної ефективності будівель в Україні та здійсню-
вати їх моніторинг протягом виконання національного плану.

Національний план передбачає забезпечення економічної доцільності, підвищення фі-
нансової спроможності, наявності стимулів власників будівель здійснювати заходи, спря-
мовані на досягнення вимог до енергонезалежних будівель, та використовувати енергію 
з відновлюваних джерел в будівлях, зокрема для задоволення власних потреб в енергії.

Очікувані результати виконання першого етапу національного плану такі.
Встановлено деталізоване нормативне та технічне визначення енергонезалежні будів-

на законодавчому рівні визначено деталізацію вимог до енергетичної ефективності бу-
дівель та до інженерних систем відповідно до оновленої Директиви 2010/31/ЄС, зокрема 
в частині визначення (вимог до) енергонезалежних будівель та частки енергії, що спожи-
вається з відновлюваних джерел, що передбачає, зокрема, додаткове зростання ринків 
впровадження енергоефективних заходів та послуг енергоаудиту і підвищення енергетич-
ної ефективності в розмірі 15 відсотків приросту ефективності інженерних систем за ра-
хунок впровадження інтелектуальних систем обліку та автоматизації інженерних систем 
будівель, мікрогенерації з відновлюваних джерел енергії;

узгоджено перелік будівель, які підлягають сертифікації енергетичної ефективності, 
що дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість фонду державних та комунальних
будівель (збільшити кількість громадських будівель як потенційних об’єктів для комплек-
сної термомодернізації з потенційним подальшим доведенням до стандартів енергонеза-
лежних будівель), сформувати відповідні реєстри (бази даних, переліки) будівель дер-
жавної та комунальної форми власності з очікуваним досягненням їх заповненості в роз-
мірі 90 та 70 відсотків;

визначено категорії енергонезалежних будівель, в тому числі за критерієм викидів дво-
окису вуглецю (впливом на довкілля) протягом життєвого циклу будівлі, що дасть змогу 
досягти скорочення витрат на генерацію (перетворення) та транспортування, зменшення 
потреби у видобутку та імпорті енергоносіїв для власного споживання, підвищення енер-
гетичної незалежності України, досягнення позитивних кліматичних змін, виробити рин-
ковий механізм поведінкового стимулювання попиту на енергоефективне та екологічне 
будівництво, зокрема через наявність у проектній документації екологічних декларацій 
(сертифікатів) на будівельні матеріали в розмірі від 10 до 50 відсотків товарних одиниць 
(обсягу будівельних матеріалів) у кошторисах проектів об’єктів будівництва;

встановлено оновлені класи енергетичної ефективності будівель, зокрема щодо енер-
гонезалежних будівель, що приведе до поступового підвищення якості та цінності еколо-
гічно орієнтованих послуг у сфері будівництва та надання житлово-комунальних послуг, 
що дасть змогу визначити показники споживання первинної та кінцевої енергії для всіх ка-
тегорій будівель відповідно до типологізації будівель, наведеної у Директиві 2010/31/ЄС, 
ідентифікувати будівлі як енергонезалежні будівлі;

затверджено сертифікат енергетичної ефективності як документ (форму), що засвід-
чує належність будівлі до енергонезалежних будівель, тим самим забезпечено можли-
вість планування довгострокових проектів поетапної комплексної термомодернізації бу-
дівлі для власників будівель, щодо яких проводиться енергетичний аудит, та залучення 
(реінвестування) коштів, заощаджених внаслідок впровадження часткових заходів із під-
вищення енергетичної ефективності, до фінансування наступних етапів термомодерніза-
ції;

забезпечено складення щорічних звітів з визначення економічно доцільного рівня 
енергетичної ефективності будівель (у разі наявності підстав для визначення), що дасть
можливість планування заходів з поступового скорочення питомого споживання та пе-
реходу до відповідних вимог до енергетичної ефективності будівель як одного із заходів 
скорочення загального постачання первинної енергії в Україні;

забезпечено вироблення механізму створення саморегулівних організацій у сфе-
рі енергетичної ефективності як одного із способів стимулювання збільшення кількос-
ті енергонезалежних будівель (проектування та сертифікація яких потребує висококвалі-
фікованих фахівців) та збільшення конкуренції на ринках надання послуг енергоаудиту, 
проектування, будівництва.

Встановлено проміжні цілі підвищення показників енергетичної ефективності будівель 
в Україні, досягнення яких відслідковується:

вдосконалено моніторинг досягнення національної мети з енергоефективності в час-
тині економії державної підтримки заходів з підвищення енергоефективності житлових 
будівель;

відомості щодо споживання енергії регулярно збираються, обробляються та публіку-
ються у формі відкритих даних, доступних для обробки будь-якими програмними засо-
бами та суб’єктами;

схвалено порядок встановлення та моніторингу цільових показників національної ме-
ти з енергоефективності за секторами економіки та визначеними категоріями будівель.

Розроблено механізм державної підтримки заходів із збільшення кількості енергоне-
залежних будівель, зокрема:

посилено нормативно-правовий механізм бюджетної економії видатків на опла-
ту житлово-комунальних послуг, роботи структурних підрозділів енергоменеджмен-
ту та енергомоніторингу, планування досягнення цільових показників, що дає змо-
гу розраховувати на скорочення споживання енергоресурсів у відповідних бу-
дівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування в розмірі  
7—15 відсотків базового рівня споживання;

забезпечено стале бюджетне фінансування Фонду енергоефективності та сприяння 
міжнародних фінансових установ та донорських організацій, забезпечено готовність ін-
струментів підтримки заходів із збільшення кількості енергонезалежних будівель шля-
хом поступового збільшення фонду вже модернізованих будівель та зростання попиту на 
впровадження проектів з термомодернізації до рівня енергонезалежних будівель;

забезпечено можливість залучення фінансування проектів із збільшення кількості
енергонезалежних будівель з боку міжнародних фінансових організацій — інфраструк-
турних фондів ЄС, зокрема з метою впровадження проектів комплексної термомодерніза-
ції будівель (груп будівель) в розмірі від 25—30 відсотків громадських будівель міста (ор-
гану) в рамках одного комплексного проекту;

забезпечено інституційну спроможність підтримки впровадження енергоефективних
заходів на місцевому рівні шляхом поширення успішних практик функціонування спеціа-
лізованих регіональних установ або організацій (агенцій енергоефективності, револьвер-
них фондів), наявність для місцевих заявників на впровадження проектів з підвищення
енергоефективності додаткового поворотного фінансового ресурсу;

забезпечено наявність інструментів збільшення кількості енергонезалежних будівель 
за допомогою Державного фонду регіонального розвитку, проектів такого Фонду, спря-
мованих на підвищення енергоефективності, як проектів нового будівництва та рекон-
струкції будівель, так і проектів з посилення інституційної спроможності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування (забезпечення наявності відповідаль-
них за забезпечення енергетичної ефективності будівель посадовців-виконавців, струк-
турних підрозділів у 80 відсотків таких органів за п’ять років), які забезпечать сукупний 
економічний ефект в розмірі 1 відсотка додаткової економії енергоресурсів у будівлях;

врегульовано зустрічні інтереси між споживачем і постачальником житлово-кому-
нальних послуг та органів місцевого самоврядування як субсидуючого ринок житлово-
комунальних послуг суб’єкта, забезпечено наявність механізму енергосервісу між поста-
чальником житлово-комунальної послуги та споживачем;

досягнуто скорочення строків впровадження проектів із залученням коштів міжнарод-
них фінансових установ та донорських організацій, розширено інструменти досягнення 
регіональних завдань у сфері підвищення енергетичної ефективності, зменшено нерів-
ність між регіонами із успішним досвідом впровадження проектів у сфері енергоефектив-

ності та областями, в яких недостатньо компетенцій і досвіду співпраці з міжнародними 
фінансовими установами та донорськими організаціями;

забезпечено наявність ринкової пропозиції енергозберігаючого обладнання та будма-
теріалів шляхом впровадження нових виробничих потужностей в Україні, підвищено кон-
куренцію на ринку енергоефективного обладнання та будматеріалів, підвищення квалі-
фікації кадрів, компетенцій спеціалістів галузі, зменшено відплив кваліфікованих спеціа-
лістів за кордон, забезпечено впровадження сучасних технологічних рішень (наприклад, 
системи каркасних швидкозбірних фасадів, що монтуються на виробництві та встанов-
люються на огороджувальні конструкції).

Розроблено механізм підтримки використання енергії з відновлюваних джерел з боку
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема:

забезпечено нормативно-правове урегулювання процедур, що дасть можливість впро-
вадження та використання відновлюваних джерел енергії у забезпеченні будівель енергі-
єю, визначено типологізацію малих об’єктів відновлюваної енергетики за конструктивним 
місцем розташування об’єкта стосовно межі розподілу будівлі, узгоджено положення пе-
реліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконан-
ня, після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію згідно із Законами 
України «Про ринок електричної енергії», «Про альтернативні джерела енергії», «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності» (унормовано здійснення розрахунків обсягів постав-
леної та експортованої енергії, розміщення обладнання), що приведе до скорочення стро-
ків на отримання необхідних дозволів та погоджень в розмірі 50 відсотків;

урегульовано особливості термомодернізації історичних будівель, зокрема щодо вста-
новлення об’єктів генерації енергії з відновлюваних джерел;

спрощено дозвільні процедури приєднання до енергетичних мереж об’єктів генерації
енергії з відновлюваних джерел, урегульовано розміри встановленої потужності та мож-
ливості приєднання до мереж для узгодження обсягів виробництва та споживання елек-
тричної енергії (зокрема, без використання акумулюючих систем та без спеціального та-
рифу), скорочено строк проходження дозвільних процедур;

урегульовано процедуру публічних аукціонів щодо оренди об’єктів державного та ко-
мунального майна для розміщення об’єктів генерації електричної та теплової енергії, за-
безпечено збільшення частки енергії з відновлюваних джерел, що використовується для 
потреб будівель державної та комунальної власності, очікується оголошення тендерів на 
оренду дахів об’єктів громадських будівель в обсязі від 100 одиниць таких об’єктів на рік.

Встановлено обов’язковість дотримання вимог до енергонезалежних будівель, зокре-
ма:

мінімальні вимоги до енергетичної ефективності переглянуті, визначено категорії 
енергонезалежних будівель, встановлено максимальні показники споживання первинної 
енергії, досягнуто скорочення проектних показників споживання первинної енергії на 30 
відсотків;

визначено оптимальні шляхи здійснення термомодернізації житлового фонду та гро-
мадських будівель, схвалено Стратегію термомодернізації будівель;

затверджено будівельні норми щодо проектування та будівництва енергонезалежних 
будівель, нові національні стандарти енергоощадності, технологічності, екологічності бу-
дівництва та утримання будівель, які сприятимуть досягненню цілей сталого розвитку та 
покращенню стану здоров’я громадян (показників комфорту, санітарних умов експлуа-
тації будівель);

затверджено будівельні норми щодо проектування та будівництва енергонезалежних 
будівель, зокрема з урахуванням вимог до проектування інженерних систем (опалення 
та кондиціонування, гаряче водопостачання, вентиляція, електричне обладнання), та ско-
рочення допустимих проектних показників первинного споживання енергії інженерними 
системами в розмірі не менш як на 5 відсотків попередніх значень;

забезпечено готовність України до виконання статті 9 Директиви 2010/31/ЄС та пере-
ходу до обов’язковості дотримання стандарту енергонезалежних будівель. Очікується, що 
за результатами перегляду першого етапу національного плану буде включено наступні 
заходи збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енер-
гії до заходів другого етапу національного плану, а стан виконання заходів першого етапу 
національного плану становитиме не менш як 90 відсотків.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
Фінансування заходів щодо виконання національного плану планується здійснювати 

за рахунок джерел, передбачених статтею 16 Закону, в межах видатків на утримання апа-
рату центральних органів виконавчої влади, а також за рахунок залучення фінансових ко-
штів міжнародних фінансових та донорських організацій, передбачених існуючими та но-
вими програмами міжнародної технічної та фінансової допомоги і міжнародними дого-
ворами, зокрема коштів Світового банку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 
Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Пів-
нічної екологічної фінансової корпорації, Кредитної установи для відбудови — Німецько-
го державного банку розвитку та інших організацій у вигляді кредитів та грантів, а також 
експертної підтримки.

Додаток  
до Концепції

МАКСИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ  
питомого споживання первинної енергії для енергонезалежних будівель  

(нове будівництво), у кВт·год/кв. метр та кВт·год/куб. метр відповідно  
для першої та другої температурної зони

Категорія будівлі Кількість  
поверхів

Перша  
температурна 

зона

Друга  
температурна 

зона
Житлові будівлі 1—3 92 88

4—9 69 63
10—16 63 56
≥ 17 56 46

Громадські будівлі 1—3 [33] [28]
4—9 [28] [26]

10—24 [26] [21]
Будівлі та споруди на-
вчальних (в тому числі  
дошкільних) закладів,  
закладів охорони здоров’я

[35] [33]

_________
Примітка.   Для будівель, в яких проводяться інші будівельні роботи (реконструкція, капітальний 

ремонт), значення приймаються із коефіцієнтом 1,2.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Заява про екологічні наслідки діяльності

Передбачається будівництво житлово-офісно-торговельного комплексу з готелем та паркінгом по вул. Миколи Амосова 
у Солом’янському районі м. Києва з коригуванням попереднього проекту зі зменшенням поверховості. Підключення об’єкту 
до інженерної інфраструктури, у тому числі електропостачання, газопостачання, водопостачання і каналізування та інших 
виконується від інженерних мереж міста згідно з відповідними ТУ. 

Вплив на грунти та геологічне середовище, водне середовище, на мікроклімат, на  тваринний світ у межах нормативів, 
незначний. Залишковий вплив буде здійснюватись на повітряне середовище у обсязі ідентичному до коригування проекту 
(змінюється лише висота точок викиду). Джерелами викидів є: 9 димових труб на висоті 113,07 м від газових котлів Buderus 
Logano GE615, потужністю 1200 кВт кожен, вентиляційні викиди 12 шахт паркінгу (100 машино-місць/шахту) на висоті 112,6 
м, викиди від руху авто на гостьовій парковці на 17 машино-місць. Концентрації усіх забруднюючих речовин з урахуванням 
фонового рівня забруднення не можуть створити  концентрацій, що перевищують їх гранично допустимі значення як  при-
земному шарі атмосфери, так і на рівні вікон найвищого поверху проектованого будинку.

Відходи розміщуються в місцях тимчасового зберігання  та передаються для знешкодження відповідним організаціям. 
Організація роздільного збирання ТПВ відповідно до «Методики роздільного збирання побутових відходів», затвердженої 
Наказом Мінрегіону України від 01.08.2011р. № 133 передбачається  за технологічною схемою № 3. Родючий шар ґрунту від-
сутній, об’єкти ПЗФ відсутні.  Збір, збереження та вивезення побутових та будівельних відходів для знешкодження спеціалі-
зованими організаціями виключає їх вплив на навколишнє середовище в районі розміщення об’єкту.

Знесення зелених насаджень залишається у незмінному обсязі згідно попередніх рішень проекту і передбачається від-
повідно до «Акту № 159 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню» від 23.07.2018 р. на ділянці видаля-
ється 1254 дерева, 89 кущів та 140 м2 газонів, та залишається на місці 372 дерев, 10 кущів та 360 м2 газонів. Передбачаєть-
ся висадка 13 дерев, 201 чагарника, 3355,03 м2 газонів, 12 м2 квітників та 1188,047м2 газону на покрівлі стилобату. Знесен-
ня зелених насаджень можливе відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 «Про за-
твердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» лише після сплати відновної вартос-
ті і отримання відповідного ордеру.

При проведенні будівельних робіт вплив тимчасовий, залишковий вплив всіх джерел впливу в межах нормативів. Вики-
ди забруднюючих речовин від об’єкту не створюють небезпечних концентрацій у атмосфері в районі розташування, вплив 
об’єкту на атмосферне повітря в межах нормативів.

Внаслідок реалізації проекту можливе утворення ТПВ, кількість яких меша відносно рішень попередніх стадій за рахунок 
зменшення поверховості - 768,5 т/рік. Збір, збереження та вивезення згідно договорів та утилізацію чи переробку твердих 
побутових відходів, виключає  вплив відходів в районі розміщення об’єкту. 

Залишковий вплив всіх джерел впливу в межах нормативів. 
З пропозиціями та зауваженнями щодо об’єкту просимо звертатися протягом місяця до Солом’янської РДА: 03020, м. Ки-

їв, Повітрофлотський просп.,41 (044) 226-20-88.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: GL32N017923, GL3N017924, GL32N017925
Короткий опис активів (майна) в лотах: Предмети нумізматики та фалеристики (старовинні монети, медалі, 

банкноти та інші предмети колекціонування) в кількості 3 лотів
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

12.05.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/47085-
asset-sell-id-275109

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в підготовче судове 
засідання в якості обвинуваченого Морозо-
ва Олега Володимировича, 24.05.1979 року 
народження,  зареєстрованого та прожива-
ючого за адресою: площа Героїв ВВВ, б.7, 
кв.38, м. Луганськ  по кримінальній спра-
ві  №409/340/20  за обвинуваченням за ч.2 
ст.258-5  КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 
06.05.2020 року о 10 годині 00 хвилин у за-
лі Білокуракинського районного суду Луган-
ської області, місцезнаходження зареєстро-
ване за адресою: 92200, Луганська область, 
Білокуракинський район, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу 
без участі,  на підставі ст. 297-1 КПК України. 

Суддя Третяк О.Г.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області 
при здійсненні судового провадження, викликає в 
якості обвинуваченого Сикала Вадима Петровича, 
23.04.1976 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Раді-
щева, буд. 29а, кв. 2, за матеріалами кримінально-
го провадження № 428/7944/18, 1-кп/425/197/20, 
на підставі обвинувального акту відносно Сикала 
В.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Сикалу В.П. необхідно прибути 
до підготовчого судового засідання, яке відбудеть-
ся 6 травня 2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщен-
ні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обви-
нувачений вважається повідомленим про дату, час 
та місце розгляду справи. У разі неявки обвинува-
ченого справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя В.В. Козюменська
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6 +11 +18 +23 Черкаська +5 +10 +18 +23

Житомирська +6 +11 +18 +23 Кіровоградська +4 +9 +17 +22
Чернігівська +6 +11 +18 +23 Полтавська +5 +10 +18 +23
Сумська +5 +10 +17 +22 Дніпропетровська +4 +9 +17 +22
Закарпатська +6 +11 +17 +22 Одеська +5 +10 +11 +16
Рівненська +6 +11 +19 +24 Миколаївська +4 +9 +15 +20
Львівська +6 +11 +19 +24 Херсонська +4 +9 +15 +20
Івано-Франківська +6 +11 +18 +23 Запорізька +3 +8 +15 +20
Волинська +6 +11 +19 +24 Харківська +3 +8 +15 +20
Хмельницька +6 +11 +19 +24 Донецька +3 +8 +15 +20
Чернівецька +6 +11 +18 +23 Луганська +3 +8 +15 +20
Тернопільська +6 +11 +18 +23 Крим +3 +8 +14 +19
Вінницька +5 +10 +19 +24 Київ +8 +10  +20 +22
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Основна хвиля безробітних 
ще попереду
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ. Як допомогти підприємцям,  
якщо порядок виплат ще не визначено?

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

З початку карантину в центрах 
зайнятості Луганщини май-

же у 1,5 раза збільшилася реє-
страція безробітних. Найбіль-
шу кількість людей звільнено 
у сфері обслуговування та гро-
мадського харчування. А кіль-
кість вакансій, які надходять від 
роботодавців в умовах каранти-
ну, зменшилася майже вдвічі. І 
поступово зростає число звер-
нень по державну підтримку від 
представників малого та серед-
нього бізнесу. 

Звернень побільшало 
«На період карантину обслу-

говування громадян, зокрема 
прийом осіб, які шукають ро-
боту, і зареєстрованих безро-
бітних, відбувається дистанцій-
но — за допомогою телефонно-
го зв’язку та електронних серві-
сів. Але всі люди, які звертають-
ся до центрів зайнятості, отри-
мують повний спектр послуг, 
передбачених законодавством», 
— розповідає директор Луган-
ського обласного центру зайня-
тості Сергій Болотський. 

Він особливо підкреслює, що 
в межах нововведень, внесених 
у законодавство щодо надання 
допомоги безробітним, людині 
достатньо тепер подавати тіль-
ки заяву про надання статусу 
безробітного. Тобто процедуру 
прийняття на облік спрощено. 

«Але по закінченні каранти-
ну безробітний все-таки  пови-
нен буде надати нам усі оригі-
нали документів. Якщо там бу-
дуть якісь порушення, то люди-
на, яка подала заяву, відповіда-
тиме», — наголошує Сергій Бо-
лотський.

За його словами, служба за-
йнятості співпрацює з Мінциф-
ри, щоб у державному додатку 
«Дія» можна було подавати зая-
ви з електронним підписом.

Також внесено відповідні змі-
ни, і людина може отримувати 
виплати з першого дня надан-
ня статусу безробітного. Є про-
позиція, аби так само було й то-
ді, коли працівник звільнився 
за власним бажанням, адже ра-
ніше такий клієнт служби за-
йнятості перші три місяці не міг 
отримувати допомогу. Нині він 
отримуватиме допомогу з пер-
шого дня, але, щоправда, не 12 
місяців, а дев’ять протягом року.

«Наші співробітники нині 
працюють у досить напружених 
умовах. Кількість    безробітних, 
які звертаються в центри зайня-
тості, збільшується. Протягом 
місяця після оголошення каран-
тину число тих, хто прийшов до 
нас на облік, зросло в 1,5 раза. 
Якщо порівнювати з аналогіч-
ним періодом  торік, то кількість 
тих, хто отримав статус безро-
бітного, дорівнювала 6460 осіб. 
А тепер їх уже понад 7170. Най-
більше від звільнених потерпає  
Сєверодонецьк — тут число 
звернень щодо надання статусу 
безробітного зросло більш ніж 

учетверо», — каже директор об-
ласної служби зайнятості.

За його даними, найбіль-
шу кількість людей звільнено 
в сфері обслуговування та гро-
мадського харчування. А саме в 
новому адміністративному цен-
трі Луганщини найбільше таких 
підприємств.

Виручають аграрії
За даними обласної служ-

би зайнятості, нині затребува-
ні працівники сільського та лі-
сового господарства, є попит 
на працівників у галузі охоро-
ни здоров’я, надання соціальної 
допомоги та логістики.

«Працевлаштування триває 
саме на селі. Тут потрібні меха-
нізатори, водії, сезонні праців-
ники. Розпочалися весняно-по-
льові роботи, і потрібні люди», 
— каже Сергій Болотський.

У Луганській обласній служ-
бі зайнятості переорієнтували 
організацію громадських робіт: 
тепер безробітних направля-
ють на такі завдання тільки ра-
зом з місцевими громадами, як-
що громади готові на паритет-
них засадах зі службою зайня-
тості оплачувати ці види робіт. 
За словами посадовця, прикла-
ди є в Сєверодонецьку та Лиси-
чанську, особливо активно три-
ває робота у Привільській та 
Троїцькій об’єднаних територі-
альних громадах. Там люди пра-
цюють на санітарних роботах з 

дезінфекції території, допомага-
ють постачати продуктові набо-
ри особам похилого віку та ма-
ломобільним громадянам, ко-
трі не можуть виходити з дому 
в період карантину.

Підприємці  
вже волають  
про допомогу

«У зв’язку з тим, що бюджет 
фонду зайнятості обмежений, 
кошти, які є, дають змогу спла-
чувати тільки виплату у зв’язку 
з безробіттям. Але перебоїв із 
цими виплатами немає. Споді-
ваємося, що будуть додаткові 
надходження у зв’язку з ухва-
ленням змін до держбюджету 
2020 року з нового стабілізацій-
ного фонду», — наголошує Сер-
гій Болотський.

За спостереженнями фахів-
ців служби зайнятості, робо-
тодавець готовий утримувати 
працівника, відправивши його 
у відпустку за власний рахунок, 
приблизно два тижні. Більший 
термін малому та середньому 
бізнесу не під силу.

На 1 січня в Луганській об-
ласті було зареєстровано 21 843 
малі й середні підприємства. Чи 
можна сподіватися, що нині, ко-
ли вже місяць карантину поза-
ду, основна кількість працівни-
ків, котрих звільняють підпри-
ємці, вже прийшла у центри за-
йнятості?

«Основна хвиля безробітних 
ще попереду», — вважає Сер-
гій Болотський. Серед чинни-
ків, якими він пояснює влас-
ні спостереження, — збільшен-
ня обсягу мінімальної виплати 
з 650 гривень до тисячі гривень 
на місяць. 

«До нас приходять по статус 
безробітного люди, які працю-
вали без офіційного оформлен-
ня, тобто в тіні», — розповідає 
посадовець. 

А якщо стає зрозуміло, що 
частина людей працювала в тіні, 
це дасть змогу по-новому про-
аналізувати ринок зайнятості в 
області?

«На жаль, у нас немає пра-
ва проводити перевірки і ство-
рювати доказову базу. На мою 
думку, той, хто працював у ті-
ні, і після карантину працюва-
тиме так само. Як це часто бува-
ло раніше, люди йдуть за наши-
ми направленнями на підпри-
ємства, але потім пишуть заяви, 
мовляв, прошу зняти з обліку із 
працевлаштування за власним 
бажанням. І ми розуміємо, що 
людина таки працевлаштува-
лася на цьому підприємстві, але 
неофіційно. Для певної частини 
роботодавців така ситуація ви-
гідна», — розповідає Сергій Бо-
лотський.

Щоправда, нині до служби 
зайнятості дедалі  частіше звер-
таються самі представники ма-
лого та середнього бізнесу.

«Люди грамотні. Читають, 
що до законодавства було вне-
сено зміни: служба зайнятос-
ті може компенсувати част-
ково зупинку підприємства і 
частину (до двох третин, але 
не більш як розмір мінімаль-
ної заробітної плати) зарплати 
співробітникам. І до нас стали 
надходити звернення. Але ми 
як центр зайнятості у склад-
ній ситуації. Порядку таких 
виплат ще не визначено. Що-
йно його буде розроблено, ми 
роботу розпочнемо», — пояс-
нює Сергій Болотський. У за-
коні йдеться, що такі виплати 
можливі в межах можливос-
тей фонду.

Директор Луганської обласної служби зайнятості Сергій Болотський вважає,  
що основна хвиля безробітних ще попереду

Під час карантину центри зайнятості приймають  
лише електронні заяви

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 квітня 2020 р. № 432-р 
Київ

Про призначення Порхуна О. В.  
першим заступником Міністра  
у справах ветеранів України

Призначити Порхуна Олександра Володимировича першим заступником Міні-
стра у справах ветеранів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 квітня 2020 р. № 433-р 
Київ

Про призначення Драганчука Ю. О.  
заступником Міністра фінансів України 

Призначити Драганчука Юрія Олеговича заступником Міністра фінансів України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 квітня 2020 р. № 434-р 
Київ

Про призначення Лагуніна М. С.  
заступником Голови Державного агентства  

інфраструктурних проектів України 
Призначити Лагуніна Микиту Сергійовича заступником Голови Державного 

агентства інфраструктурних проектів України з дати початку фактичного виконання 
ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до за-
конодавства, встановивши випробування строком на шість місяців.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 квітня 2020 р. № 435-р 
Київ

Про присвоєння Перевезенцеву О. Ю.  
першого рангу державного службовця 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» присвоїти пер-
ший ранг державного службовця Перевезенцеву Олексію Юрійовичу — державно-
му секретареві Міністерства молоді та спорту України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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