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Шановна Галино Миколаївно!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 
і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 15 лютого 2023 року (протокол № 75), розглянув проект Закону 
України про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо розміру та 
тривалості виплати допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним 
особам, реєстр. № 8421 від 06.02.2023, поданий народним депутатом України 
Морозом В.В. та іншими народними депутатами України (далі - 
законопроект).

Як зазначено в пояснювальній записці, метою прийняття законопроекту є 
посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб шляхом 
підвищення розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю.

Під час обговорення проекту Закону в межах предметів відання Комітету 
народними депутатами України вказано на актуальність основних положень 
законопроекту з огляду на їх позитивну спрямованість надати додаткові 
гарантії внутрішньо переміщеним особам, які є вразливою категорією 
населення та потребують допоміжних механізмів захисту з боку держави. В 
той же час, члени Комітету висловили деякі зауваження до проекту Закону, 
які можуть бути доопрацьовані головним комітетом під час підготовки 
законопроекту до другого читання. 

Так, зазначалось, що пункт 33 Прикінцевих положень Закону України 
"Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття", змінами до якого збільшується тривалість виплати допомоги по 



безробіттю під час дії воєнного стану, не є спеціальною нормою для 
внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Тому внесення змін до цього 
пункту без окремого уточнення щодо ВПО автоматично спричинить 
збільшення тривалості відповідних виплат всім безробітним, що не 
відповідатиме меті проекту Закону. Так само запропонована авторами 
редакція частини третьої статті 22 та абзацу 1 частини другої статті 23 
створює додаткові можливості для інших категорій осіб. Враховуючи 
зазначене, вказані норми потребують додаткової конкретизації, яка дозволить 
застосовувати відповідні положення виключно щодо внутрішньо 
переміщених осіб.

Вказувалось, що відповідно до пояснювальної записки надається «право 
громадянам, які набули статус внутрішньо переміщеної особи, отримувати 
виплату допомоги по безробіттю протягом 360 календарних днів». В той же 
час, запропонована редакція частини третьої статті 22 Закону України "Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", 
змінами до якої збільшується відповідний строк, стосується тільки однієї 
категорії ВПО - зазначених в абзаці восьмому частини четвертої статті 7 
Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб". 

Враховуючи, що статус внутрішньо переміщеної особи можуть мати 
також особи, які не зазнали негативних наслідків збройної агресії, з 
урахуванням принципу справедливості та обмеженості бюджетних коштів, 
народні депутати – члени Комітету зазначили, що відповідні норми 
законопроекту доцільно поширити виключно на тих внутрішньо 
переміщених осіб, які перемістились на нове місце проживання після 
запровадження в державі правового режиму воєнного стану і не мають 
доступу до свого житла у зв’язку з тимчасовою окупацією, веденням бойових 
дій у відповідному населеному пункті.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення: 
звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів з пропозицією рекомендувати Верховній 
Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України 
"Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття" щодо розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю 
внутрішньо переміщеним особам, реєстр. № 8421 від 06.02.2023, поданий 
народним депутатом України Морозом В.В. та іншими народними 
депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 
основу.

Голова Комітету                                                            А. ЗАДОРОЖНИЙ


