
 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок простою, що може призвести до часткового безробіття  

 

 

Директору ____________________________ 
_____________________________________ 

           (назва центру зайнятості) 

 

Назва підприємства ____________________________________________________________________ 
Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________ 
Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________ 

 
 
 

Повідомляємо, що у зв'язку з _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

                                             (зазначається причина) 

на ___________________________________________________________________________________ 
                     (підприємство або цех, дільниця із замкнутим циклом виробництва) 

з ________________________________________ починається простій, який призведе до 
               (число, місяць, рік) 

часткового безробіття, що може тривати ___________________________________________________ 
                                                                                                                           (кількість місяців) 

 

М. П. 

Керівник підприємства __________________ 
(підпис) 

__________________ 
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер __________________ 
(підпис) 

__________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

Контактний телефон ____________________________________ 

Дата подання повідомлення ____________________________________ 
                        (число, місяць, рік) 

 

Додаток 1 
до Порядку фінансування виплат по 
частковому безробіттю та надання 
допомоги по частковому безробіттю 



 

 

 

ЗАЯВА 
про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю  

 

 

Директору ____________________________ 
_____________________________________ 
           (назва центру зайнятості) 

 

Назва підприємства ____________________________________________________________________ 
Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________ 
Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
У зв'язку з настанням на _________________________________________________________________ 

(підприємство або цех, дільниця із замкнутим циклом виробництва) 

______________________________________________________________________________________ 
часткового безробіття, причиною якого є ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 

(зазначається причина) 

яке почалося з _______________________ та триватиме ______________________________________, 
                                             (число, місяць, рік)                                                                      (кількість місяців)  

просимо надати кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю, починаючи з 
__________________________________________ 
                              (число, місяць, рік) 

До заяви додаються (матеріали за переліком, передбаченим пунктом 2.5. Порядку фінансування 
виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю): 

 

М. П. 

Керівник підприємства __________________ 
(підпис) 

__________________ 
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер __________________ 
(підпис) 

__________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

Контактний телефон ____________________________________ 

Дата подання заяви ____________________________________ 
                            (число, місяць, рік) 

 

Додаток 2 
до Порядку фінансування виплат по 
частковому безробіттю та надання 
допомоги по частковому безробіттю 



 
 
 

 

 

Довідка 

про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 
12 календарних місяців, що передують місяцю початку часткового безробіття  

_____________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства або цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва, де настало часткове безробіття)  

_________________________________________________________ 

 

№ 
З/П 

Показники Один. 
виміру 

Місяці року, що передують місяцю початку часткового 
безробіття 

              

1 Обсяг виробництва 
(робіт, послуг) 

Тис. грн             

 У % до відповідного 
місяця попереднього 
року 

%             

2 Обсяг реалізації Тис. грн             

 У % до відповідного 
місяця попереднього 
року  

%             

3 Прибуток Тис. грн             

 У % до відповідного 
місяця попереднього 
року 

%             

4 Рентабельність 
реалізованої продукції 

%             

5 Середньооблікова 
чисельність працівників 

чол             

 У % до відповідного 
місяця попереднього 
року 

%             

6 Середня заробітна плата грн             

 У % до відповідного 
місяця попереднього 
року 

%             

 

М. П. 

Керівник підприємства __________________ 
(підпис) 

__________________ 
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер __________________ 
(підпис) 

__________________ 
(ініціали, прізвище) 

Додаток 3 
до Порядку фінансування виплат по 
частковому безробіттю та надання 
допомоги по частковому безробіттю 



 

 

 

СПИСОК 

застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги 
щодо кожної особи на______________ 20__ року 

(назва місяця)  

Назва та місцезнаходження підприємства _______________________________________  

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я 
та по батькові 

Професія 
(посада) 

Тарифна 
ставка 

(оклад), 
грн 

Кількість 
годин 

часткового 
безробіття за 

місяць 

Оплата за одну 
годину (2/3 

тарифної ставки, 
окладу), 

грн 

Сума допомоги 
по частковому 
безробіттю за 

місяць, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 

Назва структурного підрозділу 

        

 

Установлена тривалість робочого часу, годин ________________ 

Керівник підприємства  __________  ________________________ 
                                                              (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер   __________  _________________________ 
                                                             (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

  М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 
до Порядку фінансування виплат по 
частковому безробіттю та надання 
допомоги по частковому безробіттю 


