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Ця брошура містить відповіді юристок, членкинь 
Асоціації жінок-юристок України ЮрФем 

на питання, які виникали у людей 
під час проведення онлайн марафону 

#Спитай_юристку_ЮрФем, 
що реалізовувався за підтримки 

Міжнародного благодійного фонду
 «Український Жіночий Фонд».

Ця публікація розроблена за фінансової підтримки 
Міжнародного благодійного фонду 
«Український Жіночий Фонд».

Відповідальність за зміст публікації несе
 Громадська організація 

«Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем».  

Інформація, яку представлено у публікації, не завжди 
відображає погляди Міжнародного благодійного фонду 

«Український Жіночий Фонд».



ДЯКУЄМО АВТОРКАМ ТЕКСТІВ ТА ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТУВАННЯ:

УПОРЯДНИЦЯ ТА РЕДАКТОРКА:  

адвокатка, к.ю.н., голова Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем»

Вікторія Поліщук
адвокатка, медіаторка, членкиня Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем», 
голова Комітету з трудового права НААУ, членкиня Комітету з питань медіації 
НААУ, членкиня Комітету з питань гендерної політики НААУ

Катерина Шуневич
юристка, керівниця Аналітичного центру «ЮрФем», аспірантка Львівського 
національного університету ім. Івана Франка

Лариса Денисенко
адвокатка, правозахисниця, письменниця, співзасновниця та членкиня 
правління Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» 

Заріна Маєвська 
юристка, офіцерца поліції, правозахисниця, членкиня Асоціації 
жінок-юристок України

Анна Саєнко
адвокатка, експертка у сфері захисту прав людей, координаторка проектів  
МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», членкиня Асоціації 
жінок-юристок України «ЮрФем»

Наталія  Радушинська
адвокатка, голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Житомирської області , заступниця директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області,  
членкиня Асоціації жінок-юристок «ЮрФем»

Христина Кіт



СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ 
ТА ЗАХИСТ ВІД НАСИЛЬСТВА



Якщо у Вас немає спільних дітей, і обоє з подружжя погоджуються на 
розірвання шлюбу, то у такому випадку Ви можете звернутися до відділу РАЦС за 
місцем Вашого проживання та подати заяву про розірвання шлюбу із всіма 
необхідними документами. Подати заяву Ви також можете через сайт 
Міністерства юстиції України.

У разі наявності спільних дітей, розірвання шлюбу може відбуватися виключно у 
судовому порядку. Ви маєте право подати спільну заяву про розірвання шлюбу 
разом із нотаріально завіреним договором про місце проживання дитини та 
участь того з батьки хто проживає окремо у її вихованні. Або, якщо такого 
договору ви не можете укласти чи другий з подружжя проти розірвання шлюбу 
необхідно звернутися до суду із позовною заявою. 

Коли Ви звертаєтеся до суду із позовною заявою про розірвання шлюбу, не 
приховуйте реальних причин розлучення, особливо, якщо Ви страждаєте від 
домашнього насильства. Адже при розгляді справ про розірвання шлюбу, які 
стосуються домашнього насильства судом мають застосовуватися інші підходи 
та заходи щодо примирення сторін є забороненими. 

Які особливості розірвання шлюбу у разі відсутності чи 
наявності спільних дітей та згоди подружжя? 

Якщо у Вас немає спільних дітей

Якщо у Вас є спільні діти



Сімейним кодексом України передбачено, що Ви можете звернутися до суду із 
заявами про стягнення аліментів у два способи:

Чи вплинув карантин на порядок стягнення 
аліментів і їх розмір?

Заява про видачу судового наказу – це у випадку, якщо Вам достатній 
мінімальний розмір аліментів на утримання дитини.
Така заява розглядається без виклику Вас та боржника (того хто має 
платити аліменти) протягом 5 днів. У період карантинних обмежень 
такий спосіб захисту своїх прав видається ефективним.

Звернення до суду із позовною заявою про стягнення аліментів. Така 
заява розглядається судом протягом 60 днів, проте можлива і довша 
тривалість розгляду справи, через затягування з боку іншої сторони та 
можливість оскарження такого рішення.

У кожному конкретному випадку Вам необхідно вирішувати, який шлях обрати 
попередньо порадившись із адвокаткою. 

Варто пам’ятати, що пандемія COVID 19 не звільняє від обов’язку утримувати 
дитину.

Суди приймають заяви про стягнення аліментів, а також заяви про збільшення 
розміру аліментів. Якщо Ваш матеріальний стан погіршився порівняно з тим, який 
був на час винесення рішення суду, Ви можете звернутися до суду із заявою про 
збільшення розміру аліментів, попередньо зібравши усі докази, які свідчать про 
погіршення Вашого матеріального становища (довідку про доходи, копія трудової 
книжки із записом про звільнення, закриття підприємницької діяльності тощо).
У кожному конкретному випадку зверніться за правовою допомогою, адже нема 
типових справ. 



За ст.  173-2 КУпАП винні  особи несуть адміністративну відповідальність 
за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі,  а також 
за невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він 
винесений.

За статтею 126-1 Кримінального кодексу України винні особи несуть 
кримінальну відповідальність за вчинення систематично (2 і більше разів) 
домашнього насильства.

Домашнє насильство  

Що таке домашнє насильство та яка за нього 
відповідальність?

Слід не забувати, що дитина визнається постраждалою від домашнього 
насильства навіть тоді, коли вона була лише свідком скоєння такого насильства. 
Захищаючи себе не забувайте захистити свою дитину чи дітей. 
Наполягайте, щоб працівники поліції та суди визнавали їх потерпілими.

За вчинення домашнього насильства в Україні передбачено адміністративну та 
кримінальну відповідальність.

- це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 
психологічного або економічного насильства, що 
вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 
родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, 
або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не 
перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 
незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка 
вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й 
постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.



STOP

Постраждала особа може звернутись до суду із заявою про видачу 
обмежувального припису, який може бути виданий строком від 1 до 6 місяців 
(може бути продовжений судом до 1 року). 

Суд може встановити щодо кривдника такі обмежувальні заходи:

Що таке обмежувальний захисний припис, що 
застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство?

Для звернення до суду необхідно скласти процесуальний документ – заяву, і це 
потребує відповідних правових знань, які є у правників, адвокатів.

Особи, потерпілі від домашнього насильства, мають право отримати послуги 
юриста або адвоката безоплатно через місцеві центри та бюро правової  допомоги.

заборонити  кривднику перебувати у місці проживання (перебування) 
постраждалої особи (незалежно від  майнових прав кривдника на це 
житло, коли він є власником або співвласником житла). 

заборонити кривднику наближатись до місць проживання, навчання, 
роботи, частого перебування постраждалої особи, на певну відстань; 
Суди як правило визначають цю відстань за вимогою постраждалої, 
тому в судових рішеннях можна побачити відстань і 100 метрів, і 2 
кілометри.

заборонити кривднику в будь-який спосіб , особисто чи через інших осіб, 
контактувати з постраждалою особою або постраждалою дитиною.



Національною поліцією України сформований чіткий алгоритм дій при  отриманні 
повідомлення про вчинення домашнього насильства:

Як зобов’язана реагувати поліція 
на випадки домашнього насильства?

При отриманні дзвінка на гарячу лінію «102» інспектор не пізніше ніж за 30 
секунд з фактичного часу отримання ним інформації про подію проставляє 
позначку про негайне реагування;

Вносить до електронної картки 102 лише початкову інформацію про вид і 
місце вчинення правопорушення;

Зберігає електронну картку та відправляє на опрацювання;

В подальшому (у разі наявності можливості) до 2 хвилин з часу надходження 
повідомлення продовжує з’ясовувати в заявника його установчі дані або 
відомості про потерпілу особу, обставини правопорушення (події), кількість та 
прикмети осіб, причетних до його вчинення, наявність у них зброї або 
предметів, які можуть становити загрозу життю чи здоров’ю поліцейських та 
інших осіб та інше;

Диспетчер не пізніше 1 хвилини призначає та направляє на місце події 
вільний наряд поліції, за необхідності слідчо-оперативну групу, служби 
екстреної допомоги.

У разі відсутності вільного наряду поліції у строк до 3 хвилин, диспетчер 
направляє додаткові наряди або інших працівників поліції. Строк визначення 
та направлення додаткових нарядів не повинен перевищувати 10 хвилин.



STOP

Терміновий заборонний припис стосовно кривдника виноситься працівниками 
поліції у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої 
особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його 
продовження чи повторного вчинення.

Припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною 
ініціативою працівника поліції за результатами оцінки ризиків.

Під час вирішення питання про винесення припису пріоритет надається безпеці 
постраждалої особи. Зазначена вимога поширюється також на місце спільного 
проживання (перебування) постраждалої особи та кривдника незалежно від їхніх 
майнових прав на відповідне житлове приміщення.

Що таке «терміновий заборонний припис», 
який виносить поліція?

зобов'язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої 
особи;

заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) 
постраждалої особи;

заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Особа, стосовно якої винесено припис, має право подати пояснення і зауваження 
щодо змісту припису та пояснення по суті правопорушення, а також викласти 
мотиви своєї відмови підписати його, які додаються до копії припису працівника 
уповноваженого підрозділу поліції. Припис виноситься строком до 10 діб.

Припис може містити такі заходи:



Оцінку ризиків проводить поліцейський за фактом вчинення домашнього 
насильства. 

Результати оцінки ризиків враховуються під час винесення термінового 
заборонного припису стосовно кривдника. 

За результатами заповнення форми оцінки ризиків вчинення домашнього 
насильства поліцейський визначає рівень небезпеки.

 У зв’язку з тим, що кожна ситуація може мати унікальні чинники/обставини, які 
впливають на рівень небезпеки та ризик летального випадку, пов’язаного з 
насильством, не передбачені формою оцінки ризиків вчинення домашнього 
насильства, поліцейський на власний розсуд може оцінити рівень небезпеки як 
високий, якщо він/вона вважає, що постраждала особа перебуває в потенційно 
небезпечній ситуації або яка може спричинити смерть особи або інші тяжкі 
наслідки.

У чому полягає суть оцінки ризиків, яку проводить 
поліція, коли прибуває на виклик?



Законодавством передбачено діяльність загальних та спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих осіб. Діяльність служб підтримки для постраждалих від 
домашнього насильства спрямована на надання комплексної допомоги, а саме 
надання повної та всебічної інформації постраждалій про права, надання 
соціальних послуг, соціальної, психологічної допомоги, надання притулку у разі 
необхідності, тощо.
До загальних служб підтримки постраждалих осіб належать заклади, які, у тому 
числі, надають допомогу постраждалим особам:

Якими послугами може скористатися постраждала 
особа від домашнього насильства?

1) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
2) притулки для дітей;
3) центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
4) соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);
5) центри соціально-психологічної допомоги;
6) територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг);
7) інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги 
постраждалим особам.

До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать:
1) притулки для постраждалих осіб, 
2) центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, 
3) кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, 
4) мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам 
та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, 
5) заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, 
які постраждали від насильства за ознакою статі.



Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від  
домашнього насильства — спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Перші мобільні бригади було створені у жовтні 2015 року за підтримки Фонду 
народонаселення ООН у співпраці з МБФ «Українська фундація громадського 
здоров’я» в рамках гуманітарного реагування на Сході України. 

На сьогодні (травень 2020 року) на території України діє 334 відповідні мобільні 
бригади, створені державою та місцевими органами влади, зокрема й на 
підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей (в тому числі, 12 
мобільних бригад, які продовжують свою діяльність за фінансової підтримки 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)). 

Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги 
постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та 
екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб. Наразі в 
умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 мобільні бригади 
соціально-психологічної допомоги продовжують працювати в дистанційному 
режимі і надавати допомогу через Skype, Viber та телефонний зв’язок.

До мобільної бригади соціально-психологічної допомоги можна звернутися за 
відповідними контактами.

Як у випадку домашнього насильства можуть допомогти 
мобільні бригади?



Основною метою функціонування притулків є надання постраждалим особам місця 
безпечного тимчасового перебування та комплексної допомоги: психологічних, 
соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших 
послуг.

Денні центри функціонують з метою надання комплексної соціально-психологічної 
та первинної правової допомоги, а також соціальних послуг постраждалим особам 
та для забезпечення їм (за потреби) можливості короткострокового або 
цілодобового перебування у спеціально обладнаному при денному центрі 
приміщенні, що забезпечене комунальними послугами і призначене для надання 
постраждалим особам, які звернулися до такого центру, послуг короткострокового 
або цілодобового перебування. 

Сюди можуть звернутися жінки, які страждають від домашнього насильства і 
яким, через загрозу такого насильства, немає де жити.

У притулку або денному центрі допоможуть вирішити питання з місцем 
перебування, нададуть юридичну та психологічну допомогу.

У зв’язку з карантинними заходами притулки намагаються зберегти формат роботи, 
який був до карантину. Хоча це досить складно: є проблеми з добиранням 
працівників до робочих місць, були проблеми з дезинфікуючими засобами, засобами 
індивідуального захисту.  

Адреси притулків є конфіденційними, тому дізнатися їхні контакти можна у поліції, 
центрах безоплатної правової допомоги, центрах соціально-психологічної 
допомоги, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у мобільних бригад 
тощо.

Яка функція притулків та денних центрів для 
постраждалих від домашнього насильства?



До поліції можна звертатися із заявою та вимогою виписати терміновий 
заборонний припис. Це дозволяє Закон України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству». Він носить короткочасний характер,  може виписуватися 
не довше ніж на 10 днів. Крім того, можна звертатися до суду за обмежувальним 
приписом, він довшої тривалості – до півроку.

Якщо вам погрожують вбивством – звертайтеся в рамках статті 129 
Кримінального кодексу України. 

Якщо вас цькують за ознакою статі, гендерної ідентичності, проявляють 
психологічне насильство, погрожують заподіянням будь-якої шкоди  - звертайтеся 
до поліції із посиланням на статтю 161 Кримінального кодексу України. Багато 
випадків сталкінгу потрапляють під заборону в межах статті 182 «Про 
недоторканність приватного життя» Кримінального кодексу.

Не нехтуйте заявами в рамках статті 172 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, це  - дрібне хуліганство, але фіксація кількох таких 
правопорушень, штрафи, присуджені особі допоможуть вам перейти на інший рівень 
боротьби.

Підтвердженням того, що такі дії мають системний характер, і ви скаржилися на це, 
є так звані профілактичні бесіди, котрі поліція проводить з телефонними та інтернет 
хуліганами .

Якщо переслідувач використовує ваші персональні дані, фото чи відео без 
дозволу – це можна заборонити на основі положення статті 307 Цивільного кодексу 
України. Використання ваших паспортних даних, даних про здоров’я, банківські 
рахунки та навіть ваш номер телефону є незаконним. 

У всіх заявах вказуйте на хронологію подій, вказуйте, що ці дії були системними, 
докладайте скріни всіх дописів, свої звернення щодо заблокування такої особи, 
якщо ви їх надсилали, вказуйте мотив сталкера, хоча це не обов`язково. 

Як захиститися 
від насильства в інтернеті?



ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
ТА ВІДНОСИНИ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Під час карантину щорічна оплачувана відпустка може бути перенесена на інший 
період або продовжена, якщо:

Який порядок оформлення щорічної оплачуваної 
відпустки під час карантину?

працівник або працівниця перебувають на лікарняному; 

працівник або працівниця мають виконувати окремі державні чи 
громадські обов’язки;  

у працівниці настав строк відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

у працівника або працівниці збігаються щорічна відпустка з відпусткою у 
зв'язку з навчанням, яке також може бути в онлайн-форматі і вимагає 
повного занурення у навчальний процес.

Роботодавець також має право перенести Вашу щорічну оплачувану відпустку, але 
лише за Вашої письмової згоди та за погодженням з профспілкою. 

Роботодавець може відкликати Вас із щорічної відпустки у разі, якщо Ви вже 14 днів 
були у відпустці та надали згоду на Ваше відкликання. 

Вас можуть відкликати з відпустки у випадку необхідності відвернення стихійного 
лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення 
нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства. 

У разі, якщо Ви не надаєте згоди на відкликання із відпустки, то роботодавець 
немає права притягнути Вас до дисциплінарної відповідальності або звільнити.



У разі, якщо роботодавець запропонував Вам взяти відпустку без 
збереження заробітної плати і Ви погодилися, така відпустка буде 
законною. 

Термін перебування у відпустці за власний рахунок під час карантину 
обмежується часом карантину.

Зазначені відпустки надаються працівникам/-цям виключно на підставі їх 
особистої заяви. Надання працівникам/-цям відпусток без збереження 
заробітної плати за виключною ініціативою роботодавця законодавством 
про працю не передбачено. 

Роботодавець не має права відправити всіх працівників у відпустки за 
власною ініціативою. Це є порушенням трудового законодавства. За це 
передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.  

Відповідальність — адміністративна - до 1700 грн (ст. 41 КпАП), кримінальна 
- визначена ст. 172 ККУ.

У разі, якщо Вас змушують писати заяву про відпустку за власний рахунок 
під загрозою звільнення, то Ви має право звернутися із заявою до 
Держпраці.

Чи законна відпустка за власний рахунок 
під час карантину?



З позиції волі, то працівнику/-ці, звісно, ж вигідним є звільнення за власним 
бажанням або за угодою сторін. 

Однак, тут існують юридичні тонкощі під час постановки в Центр зайнятості. 

У разі, якщо працівник звільняється за власним бажанням без поважних причин, 
то допомога по безробіттю починається з 91 календарного дня. Тривалість таких 
виплат буде становити 270 днів. 

Однак, якщо звільнення було за власним бажанням, але при наявності поважних 
причин, то тривалість допомоги буде тривати 360 днів. У той же час, працівниці/-ки, 
які були звільнені з останнього місця роботи в період карантину за власним 
бажанням і стали на облік в державній службі зайнятості, можуть отримувати 
допомогу по безробіттю з першого дня набуття статусу безробітного. На період 
карантину правило про відкладення виплат не застосовується. 

Особи, які звільнилися за угодою сторін, також отримують виплати по безробіттю. 
Тривалість виплат становить 270 днів.

вигідним для працівниці/-ку буде звільнення за власним бажанням з поважних 
причин. У той же час, навіть, якщо Ви вирішили звільнитися за власним бажанням 
без поважних причин, то все одно в період карантину допомога по безробіттю буде 
виплачуватися з першого дня набуття статусу безробітного. Однак, після закінчення 
карантину працівницям/-кам потрібно пам’ятати, що звільнення за власним 

Як же краще звільнитися з роботи, аби у майбутньому 
не втрати кар’єрне зростання і власну репутацію?



Дозволяється звільнення працівників за їхнім бажанням та за згодою сторін у 
період тимчасової непрацездатності (іншими словами - під час лікарняного). 
Підтвердженням цьому є лист Міністерства соціальної політики України № 
70/06/186-12 від 27.04.2012 р.

Разом з тим, якщо працівник не виходить на роботу понад чотири місяці підряд; 
працездатність працівника на момент звільнення не відновлено; працездатність 
втрачено не у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням; 
відсутні законодавчі особливості регулювання лікування та видачі листів 
непрацездатності окремих видів захворювань, то роботодавець може також 
звільнити працівника. 

Роботодавець може звільнити вагітних жінок та працівниць/-ків у період 
перебування їх у соціальній відпустці, якщо ініціатива йде від працівниці/-ка або 
наявна згода сторін (лист Мінсоцполітики від 04.04.2014 р. № 60/06/186-14). 
Заборона на звільнення існує на ініціативу роботодавця (стаття 184 Кодексу законів 
про працю України).

Які особливості звільнення під час лікарняного та чи 
дозволяється звільнення вагітних жінок та працівниць/-ків у 

період перебування їх у соціальній відпустці?



Особа, яка шукає роботу в період карантину, може звернутися до центру зайнятості для 
того, аби отримати матеріальну допомогу від держави у зв’язку з безробіттям.  

    Для цього потрібно подати лише дві заяви до вибраного особою центру зайнятості або 
через електронну пошту центру зайнятості (електронні пошти усіх центрів зайнятості ви 
можете знайти на сайті Державного центру зайнятості), або у скриньку для кореспонденції, 
що розташована при вході до центру зайнятості.

Серед особливостей здійснення  виплати допомоги по безробіттю  у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-2019)  слід виділити:

Порядок  отримання виплати 
допомоги по безробіттю?

Реєстрація особи як безробітного/ї спрощена. При зверненні до центру зайнятості 
потрібно подати лише дві заяви: про надання статусу безробітного та про 
призначення допомоги з безробіття.

На період карантину надання статусу безробітного та призначення виплати 
допомоги по безробіттю відбувається у перший день після подання особою 
відповідних заяв.

Нарахування допомоги по безробіттю здійснюється без відвідування 
безробітним/ою центру зайнятості у разі підтвердження ним телефоном наміру 
перебувати на обліку у службі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю 
до карантину

Після закінчення дії карантину, необхідно у 10 денний термін відвідати центр 
зайнятості та надати оригінали документів 

Мінімальний розмір виплати з безробіття на період карантину становить 1 тис. 
грн., та не може перевищувати 4-кратний розмір прожиткового мінімуму на місяць. 

Важливим законодавчим нововведенням є гарантування такої соціальної виплати 
в тому числі особам, які звільнились з останнього місця роботи в період 
карантину за власним бажанням. Так, такі особи отримуватимуть виплати з 
безробіття з першого дня набуття статусу безробітного/ї.



Право на таку соціальну виплату мають люди, які офіційно працевлаштовані у 
фізичних осіб-підприємців або на малих та середніх  приватних підприємствах, які 
тимчасово зупинили роботу, та сплачували Єдиний соціальний внесок. Така 
допомога надається на строк зупинення чи скорочення діяльності компанії, а також 
протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

    Порядок отримання такої соціальної виплати є дещо ускладнений, адже саме 
роботодавець, а не працівник, який потребує такої виплати, звертається протягом 
30 днів з дня зупинення чи скорочення своєї діяльності до центру зайнятості за 
місцем його реєстрації як платника єдиного внеску для отримання коштів, 
необхідних для здійснення виплат працівникам, час роботи яких був скорочений, та 
які не отримали свою заробітну плату.

    Роботодавець повинен подати до такого центру зайнятості заяву на отримання 
соціальної допомоги в довільній формі, копію наказу з зазначенням дати початку 
зупинення чи скорочення діяльності, інформацію про працівників, у яких виникло 
право на обумовлену допомогу, а також довідку про сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців.

Який порядок отримання допомоги по частковому безробіттю 
особами, які не були звільнені, проте не працюють і не отримують 

заробітну плату через карантин?



З метою фінансової підтримки фізичних осіб-підприємців під час карантинних 
заходів держава передбачила можливість здійснення соціальних виплат для 
фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та 
належать до першої  та другої груп платників єдиного податку і сплатили єдиний 
внесок на загальнообов’язкове державне страхування за 2019 рік (якщо 
здійснювали свою діяльність понад рік) або за усі місяці 2019 року після державної 
реєстрації фізичної особи-підприємця (якщо професійна діяльність дорівнює 
кількості таких місяців за 2019 рік).

 Таким чином,  мати чи батько має право на отримання такої соціальної виплати 
на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку у розмірі прожиткового 
мінімуму, який встановлено для дітей залежно від віку станом на 1 січня 2020 р., і 
виплачується щомісяця на повний місяць.   

Для того, аби отримати таку допомогу, Вам необхідно звернутися у відповідні 
управління соціального захисту за зареєстрованим місцем проживання або 
місцем проживання фізичної особи-підприємця з відповідного заявою, свідоцтвом 
про народження дитини, паспортом громадянина України, ідентифікаційним кодом, 
довідкою з Пенсійного фонду про те, що особа є платником ЄСВ.

Що таке  допомоги на дітей фізичним 
особам-підприємцям і який порядок її отримання?
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