www.proficon.com.ua

ТЕМА СЕМИНАРА:

2020 – ЗМІНИ ДО КЗПП






Облік трудової діяльності з 01.01.2020 року – в електронному виді!
Електронні трудові договори, нові «зменшені» штрафи вже в КЗпП.
Звітність по квотам 4% і 5%: заповнення, розрахунок, строки подачі,
відповідальність.
Закон про працю (проект): кардинальні зміни на місці Трудового кодексу.
Що і як змінить в трудовому праві у кадровому обліку, оплаті праці?
Перевірки Держпраці у 2020 році: підготуватися та пройти без штрафів

Семінар проводить:

МОЙСЕЄНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА

- шеф-редактор 7eminar.com, податковий
консультант, експерт з трудового права та кадрового обліку, автор численних статей з питань оплати
праці та трудового законодавства

Порядок семінару:
С 10:00 – 12:30 – Лекція
С 12:30 – 13:30 – Обід
С 13:30 – 16:00 – Лекція
С 16:00 – 17:00 відповіді
на запитання

Киев 2020

Програма семінару
Розділ І. Облік трудової діяльності з 01.01.2020 року – в електронному виді!
1. Постанова КМУ від 27.11.2019 р. № 1084 вже діє «Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної
особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі». Підготовчий
процес у роботодавця:
 Повідомлення працівників про їх право скористатися ресурсами роботодавця для передачі набутого ними
трудового стажу в електронному виді до Пенсійного фонду (приклад документу)
 Надання працівниками письмового доручення роботодавцю про передачу даним в електронному виді
(приклад документу)
 Оформлення письмової згоди працівником для Пенсійного фонду щодо дозволу та обробки персональних
даних (приклад згоди)
 Підготовка сканованих копій усіх сторінок трудової книжки працівника. На що звернути увагу? А якщо
трудових книжок у працівника більше чим одна?
 Заповнення анкети працівником (відомостей про трудову діяльність). Хто заповнює таку анкету? Як її
передати до Пенсійного фонду?
2. Чи несе роботодавець відповідальність за передану до Пенсійного фонду інформацію про трудову діяльність працівників?
3. Як, хто і коли дізнається про зарахування і не зарахування Пенсійним фондом даних щодо набутого стажу? Подальші дії
працівника та роботодавця
4. Доля паперових трудових книжок: чи повертати їх працівникам? Коли? Як вести записи про подальший трудовий стаж у
паперовому трудових книжках «в перехідний період»?
Розділ ІІ. Електронні трудові договори, нові «зменшені» штрафи вже в КЗпП.
5. Що таке «електронний» трудовий договір?
6. Хто і коли може укладати електронні трудові договори з працівниками. Чи обов’язково мати «паперовий» варіант
«електронного» трудового договору? Чи зможуть ФОПи перейти на «електронні» трудові договори з працівниками?
7. Повідомлення про прийняття працівника на роботу – очікує на швидке скасування!
8. Як буде здійснюватися повідомлення до Пенсійного фонду про укладені трудові договори?
9. Нові, зменшені, штрафи за порушення трудового законодавства – скільки, коли і за що?
Розділ ІІІ. Закон про працю (проект): кардинальні зміни на місці Трудового кодексу. Що і як змінить в
трудовому праві у кадровому обліку, оплаті праці?
10. Замість Трудового кодексу – Закон про працю (проект), чому законодавець пішов на такий крок?
11. Загальний опис відмінностей проекту Закону про працю від діючого трудового законодавства: • Скасування законів про
оплату працю, про відпустки, про трудові колективи; Введення додаткового захисту працівникам проти психологічного
терору, тиску, зниження його авторитету, цькування у трудовому колективі з метою його звільнення та зобов’язань
роботодавця доводити їх відсутність; Інші новації і відмінності (хто є роботодавцем, приховувані трудові відносини тощо)
12. Трудові договори в електронній або письмовій формі – стане обов’язком та пріоритетним над локальними документами
роботодавця! Розширення змісту письмового трудового договору.
13. Види трудових договорів: безстроковий, строковий, короткостроковий, сезонний з нефіксованим робочим часом (за
викликом), з домашніми працівниками, учнівські договори з неповнолітніми, вік яких змінюється
14. Скасування ведення паперових трудових книжок та перехід на електронний облік трудової діяльності, який вже діє з
01.01.2020 року
15. Нові правила (кардинальні зміни) звільнення працівників: • Додаткові угоди про припинення – стануть обов’язковими; •
Додаткові угоди про припинення «з ініціативи працівника» - теж окремо; • Нові процедури замість «скорочення» та нові
строки повідомлення про це; • Грошові компенсації та умови їх виплати, суми (без вихідної допомоги); • За прогули, за
систематичне порушення трудової дисципліни – як буде здійснюватися таке звільнення; • Захист проти звільнення
окремих категорій працівників
16. Новації робочого часу: • Норма – це скільки і як встановлюється у роботодавця?; • Без режиму роботи, без обмеження у
понадурочній роботі; • Гнучкий час і дистанційна робота; • Облік робочого часу – яким він буде (замість табеля)?
17. Новації у відпустках та часу відпочинку: • Кількість днів і види оплачуваних відпусток; • Неоплачувана відпустка одна – її
тривалість; • Додаткові вихідні дні, відпустки тощо
18. Нова система оплати праці: • Самостійне формування системи оплати праці роботодавцем, розміру оплати праці та
елементів заробітної плати. Чи буде вимога дотримуватися «доплати» до мінімальної зарплати?; • Доплата за понадурочну
роботу – зменшено; • Пеня за затримку виплати зарплати працюючим і звільненим – скільки і як буде обчислюватися?
19. Щодо матеріальної відповідальності: зміни у формі та способах введення, закріплення за працівниками. Матеріальна
відповідальність за розголошення комерційної таємниці
20. Трудові досудові спори за новим форматом – медіація. Що це таке та чим це регламентуватиметься? Судові спори у нових
правах захисту (умови праці, робоче місце) та нове у поновленні на роботі
21. Держпраці – легальний орган перевірки. Як перевірятимуть та які штрафи застосуватимуть?
22. Перехідний період – скільки і що потрібно буде зробити роботодавцю в перехідний період
Розділ IV. Звітність по квотам 4% і 5%: заповнення, розрахунок, строки подачі, відповідальність.
23. Строки подання звітів і кому (куди)
24. Порядок заповнення звітності для квоти 5% і для квоти 4%
25. Розрахунок квотних показників (4% та 5%)
26. Відповідальність за неподання звітів та недотримання квот роботодавцями
Розділ V. Перевірки Держпраці у 2020 році: підготуватися та пройти без штрафів
27. До кого завітають і що перевірятимуть
28. Які документи необхідно підготувати для перевірки
29. Які наслідки матиме для роботодавця перша та повторна перевірки
30. Які штрафи може застосувати Держпраці у 2020 році
Відповіді на запитання.
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Кабінет Міністрів України
Постанова від 27 листопада 2019 р. № 1084
Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка
забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка
забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, що додається.
2. Установити, що дані, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, приймаються для підтвердження трудового стажу під час укладання трудового
договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством.
3. Міністерству фінансів у місячний строк переглянути форму звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування з метою обліку відомостей про посади, кваліфікацію та умови праці
застрахованих осіб.
4. Пенсійному фонду України у місячний строк визначити порядок подання відомостей про трудову діяльність
працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі,
надання послуг у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні з використанням електронної системи
BankID, забезпечити створення програмних засобів для надання на безоплатній основі особам, які виявили бажання подати
відомості, передбачені Порядком обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка
забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, затвердженим цією постановою.
Прем’єр-міністр України
О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 р. № 1084
ПОРЯДОК
обліку трудової діяльності працівника, фізичної
особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує
себе роботою самостійно, в електронній формі
1. Цей Порядок визначає механізм організації обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця,
фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно (далі — працівники), які надали згоду на обробку даних,
передбачених цим Порядком, в електронній формі.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про захист персональних даних” та “Про електронні довірчі
послуги”.
3. Облік трудової діяльності ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про
набуті працівником стаж роботи, освіту, кваліфікацію для підтвердження наявного трудового стажу під час укладання
трудового договору, призначення пенсій та для інших цілей, передбачених законодавством.
4. Відомості про трудову діяльність працівника зберігаються в складі персональної облікової картки застрахованої
особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
протягом строку, передбаченого частиною третьою статті 20 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Під час організації та ведення обліку трудової діяльності забезпечується проведення процедур і заходів контролю та
верифікації даних, моніторингу змін індивідуальних відомостей, захисту інформації, технологічного і програмного
забезпечення, зокрема від несанкціонованого доступу, що застосовуються під час ведення реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до положення про його
ведення.
5. Відомості про трудову діяльність працівника включають:
1) відомості, що дають змогу ідентифікувати особу:
унікальний номер персональної облікової картки застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України;
дата народження;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
стать;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті
відомості до персональної облікової картки застрахованої особи (за наявності);
місце проживання;
засоби зв’язку (номер телефону, адреса електронної пошти);
2) відомості про періоди трудової діяльності:
податковий номер юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (крім
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) та найменування
страхувальника;
рік, за який внесено відомості;
період трудових відносин;
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професійна назва роботи;
назва посади із зазначенням структурного підрозділу;
відомості про прийняття на роботу, присвоєння/зміну/позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, проходження
стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення;
інформація про основне місце роботи;
освіта;
3) дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов’язкового державного соціального
страхування:
номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників;
результати атестації умов праці із зазначенням номера і дати розпорядчого акта;
повна/неповна зайнятість;
кількість відпрацьованих працівником календарних днів (годин) за відповідний місяць, зокрема в особливих умовах
праці, що дають право на пільги;
4) інформація про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю;
5) інформація про підтвердження набутого особою за межами України стажу роботи для застосування накопичення
періодів стажу роботи відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
6. Відомості про трудову діяльність працівника подаються Пенсійному фонду України через веб-портал електронних
послуг Пенсійного фонду України у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом
сканування з обов’язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису.
Зазначені відомості можуть бути подані також в оцифрованому вигляді. Вимоги до формату подання інформації
встановлюються Пенсійним фондом України.
Відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, подаються шляхом заповнення відповідних полів анкети
працівника, при цьому подання відомостей, зазначених в абзацах другому ― сьомому підпункту 1 пункту 5 цього
Порядку, є обов’язковим.
7. Невід’ємною складовою відомостей, поданих страхувальником, є сканована копія згоди працівника щодо
надання дозволу на обробку його персональних даних, передбачених цим Порядком.
У разі подання відомостей про трудову діяльність працівника особисто надання згоди на обробку персональних даних
здійснюється шляхом проставлення відмітки про надання такого дозволу в електронному кабінеті застрахованої особи на
веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
8. Скановані копії трудової книжки працівника, документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження
наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 273),
мають містити всі сторінки та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані
про серію та номер бланків документів.
9. Оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів, зазначених у
пункті 8 цього Порядку, здійснюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду України шляхом доповнення
персональної облікової картки застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування інформацією, наявною в сканованих копіях документів.
Повідомлення про виявлені випадки відсутності в трудовій книжці необхідних записів або неправильних чи
неточних записів про періоди роботи, або інших розбіжностей (зокрема за періоди страхового стажу після 1 липня
2000 р. за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування) надсилається застрахованій особі через її електронний кабінет застрахованої особи на веб-порталі
електронних послуг Пенсійного фонду України.
10. Інформація про працівника та набутий ним стаж роботи, освіту, кваліфікацію, що містить відомості про
реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату його народження, надається тільки особі, якої такі відомості
стосуються, або іншим особам виключно за згодою працівника, наданою через електронний кабінет застрахованої особи на
веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Оприлюднення інформації про трудову діяльність працівника допускається тільки у знеособленому вигляді.
_____________________

ПРОЕКТ 2686 від 27.12.2019
Закон УкраЇни
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі
____________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) у статті 24:
частину другу викласти в такій редакції:
“Під час укладання трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що
посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності), заяву про прийняття на основне місце роботи або на роботу за
сумісництвом, а у випадках, передбачених законодавством, —також документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Громадянин має право подати власнику або уповноваженому
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ним органу інформацію (резюме) про отримання спеціальних знань, досвід роботи за професією (посадою), наявність
і застосування професійних навичок, виконувані роботи (надані послуги) у довільній формі, а також
характеристики, рекомендації та інші документи, що характеризують попередню роботу. Громадянин відповідно до
закону несе відповідальність за достовірність поданої інформації.”;
доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
“Власник або уповноважений ним орган має право перевірити достовірність інформації, зазначеної в частині другій цієї
статті, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.
У зв’язку з цим частини третю — шосту вважати відповідно частинами четвертою — сьомою;
2) у статті 47:
у назві статті слова “і видати йому трудову книжку” виключити;
частину першу викласти в такій редакції:
“Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу про
звільнення, а також провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.”;
частину другу виключити;
3) статтю 48 викласти в такій редакції:
“Стаття 48. Облік трудової діяльності працівника
Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України “Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”;
4) частину другу статті 144 викласти в такій редакції:
“Заохочення працівникам оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці.”;
5) у частині першій статті 233 слова “або з дня видачі трудової книжки” виключити;
6) у статті 235:
у другому реченні частини третьої слова “в трудовій книжці” виключити;
у частині п’ятій слова “трудової книжки” замінити словами “копії наказу про звільнення”.
2. В абзаці другому статті 32 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №
3—4, ст. 21) слова “внести до трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі” замінити словами “подати для
внесення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до
Пенсійного фонду України інформацію про підстави”.
3. Друге речення частини третьої статті 91 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., № 34—35, ст. 458) виключити.
15. У Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними змінами):
1) у пункті 12 частини першої статті 1 слова “, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься
відповідний запис про роботу” замінити словами “та визначене ним як основне згідно з поданою заявою (до відкликання)
та відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру на її підставі”;
2) у статті 17:
частину першу після слів “з проблем інвалідності” доповнити словами “, а також для накопичення, зберігання та
використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності”;
у частині п’ятій:
в абзаці другому слова “і митну” виключити;
абзац третій замінити абзацами такого змісту:
“Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру щодо періодів навчання осіб у закладах вищої освіти, а
також здобутої ними освіти, набутого стажу надається роботодавцям за згодою застрахованої особи у порядку,
встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері соціального захисту населення.
Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім
органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та
осіб, передбачених цим Законом, допускається лише за рішенням суду та у випадках, передбачених законом.”;
3) статтю 18 викласти в такій редакції:
“Стаття 18. Джерела формування Державного реєстру
1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, та Пенсійного фонду, від:
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань;
платників єдиного внеску;
застрахованих осіб;
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
Єдиного державного демографічного реєстру та розпорядників відомчих інформаційних систем, визначених Законом
України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод
людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції (імміграції та
еміграції), громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та його територіальних органів;
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики;
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центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин,
соціального захисту;
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів;
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти та
науки;
державної служби зайнятості;
підприємств, установ, організацій та військових частин;
територіальних органів Пенсійного фонду за результатами перевірок платників єдиного внеску;
установ (закладів), осіб, які видають листки непрацездатності;
інших джерел, передбачених законодавством.
2. Пенсійний фонд в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно з метою ідентифікації особи для цілей,
визначених цим Законом, має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних
баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу,
передбаченому цим Законом. Пенсійний фонд в межах повноважень, визначених цим Законом, має право отримувати
інформацію з реєстрів територіальних громад. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Законів України
“Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про захист персональних даних”. Порядок
інформаційної взаємодії визначається Пенсійним фондом разом з відповідними центральними органами виконавчої влади,
держателями реєстрів (інформаційних баз).
3. Інформаційна взаємодія між Пенсійним фондом та розпорядниками реєстрів, інформаційних баз, зазначених у частині
другій цієї статті, здійснюється в порядку, визначеному законами, які регулюють певну сферу суспільних відносин, та / або
на умовах договорів, укладених з технічним адміністратором.
4. Органи доходів і зборів зобов’язані подавати Пенсійному фонду необхідну для виконання покладених на нього
обов’язків інформацію у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізацію державної податкової політики, та Пенсійним фондом.
5. Порядок та форма подання інформації Пенсійному фонду з Єдиної державної електронної бази з питань освіти
встановлюються Пенсійним фондом та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сферах освіти і науки.
6. Порядок подання інформації Пенсійному фонду з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть
фізичної особи визначається Пенсійним фондом разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.”;
4) у статті 20:
у частині першій:
абзац другий після слів “інформація про набуття” доповнити словами “та реалізацію ними”;
доповнити частину абзацом такого змісту:
“У разі коли інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи з обов’язковим
підтвердженням відповідності реєстраційного номера облікової картки платника податків даним Державного реєстру
фізичних осіб — платників податків або паспортних даних особи.”;
частину третю викласти в такій редакції:
“3. На кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, до якої включаються такі
відомості:
1) умовно-постійна частина картки:
унікальний номер електронної облікової картки;
номер посвідчення застрахованої особи;
прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки;
прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент;
дата народження;
стать;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія (за наявності), номер і назва
документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки;
громадянство;
відцифрований зразок підпису особи;
відцифрований образ обличчя особи;
документи, що посвідчують особу та / або підтверджують її спеціальний статус відповідно до закону;
відомості про освіту (рівень та ступінь освіти, кваліфікація, спеціальність);
місце проживання;
номер телефону та адреса електронної пошти;
відомості про смерть, визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення фізичної особи померлою;
2) частина картки, що відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого
єдиного внеску та інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування:
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, для яких зазначаються серія (за наявності) та номер документа, що
посвідчує особу, з індексом: для осіб з паспортом у формі книжечки —“БК”; для осіб з паспортом у формі пластикової
картки (ID-картки) — “Р”; для іноземців та осіб без громадянства, які працювали на території України і не мали
реєстраційного номера облікової картки платника податків, —“F”);
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рік, за який внесено відомості;
розмір єдиного внеску за відповідний місяць;
сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць;
професійна назва роботи;
посада із зазначенням структурного підрозділу;
відомості про трудову діяльність (про прийняття на роботу, присвоєння, зміну, позбавлення розряду, рангу, класу,
звання, категорії, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення);
інформація про основне місце роботи;
дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов’язкового державного соціального страхування;
номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів
України;
результати атестації умов праці із зазначенням номера і дати розпорядчого акта;
повна / неповна зайнятість;
кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць, у тому числі в
особливих умовах праці, що дають право на пільги;
сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
сума призначеної пенсії;
інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування;
інформація про страхові випадки:
- дата страхового випадку;
- вид страхового випадку;
3) частина картки, що відображає особливості статусу особи:
інформація про належність особи до ветеранів війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, студентів, курсантів
невійськових закладів вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, осіб, які отримують державну допомогу
постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей тощо;
відомості про групу, причину інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань),
строк, на який встановлено інвалідність;
відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні застрахованої особи, та її дітей;
відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;
інформація про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю;
інформація про підтвердження набутого особою на боці договірної сторони стажу роботи (страхового стажу) для
застосовування накопичення періодів стажу роботи (страхового стажу) відповідно до міжнародних договорів;
інша інформація, необхідна для обчислення та призначення виплат за окремими видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома законами, до Реєстру включається інформація про всі ознаки
такого статусу. У разі коли фізична особа, яка має і використовує право на пільги на підставі одного із законів України,
використовує також своє право на інші пільги як член сім’ї пільговика, який має право на пільги згідно з іншими законами,
ця фізична особа включається до Реєстру також як член сім’ї пільговика. Перелік та складові ознак особливостей статусу
особи, що включаються до персональної електронної облікової картки, визначаються Пенсійним фондом за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту
населення;
4) частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного
соціального страхування:
вид страхової виплати;
вид соціальної пільги;
вид соціальної виплати;
дата, з якої призначено виплату;
дата початку та закінчення виплати (пільги);
сума виплати (помісячні суми виплати);
індексація страхової виплати;
5) частина картки, що відображає загальний страховий стаж особи, у тому числі набутий нею за період до 1 січня 2004 р.
(далі — електронна трудова книжка). Відомості, зазначені в цьому пункті стосовно періодів роботи та інших періодів, які
відповідно до законодавства, що діяло раніше, зараховувалися до стажу роботи, та займаних особою посад за період до
набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової
діяльності працівника в електронній формі” вносяться до даних реєстру застрахованих осіб на підставі трудової книжки
особи, а за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній — документів, передбачених порядком
підтвердження наявного стажу роботи за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, встановленим
Кабінетом Міністрів України. Порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок
визначаються Пенсійним фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері соціального захисту населення.
Персоніфіковані відомості, що включені до електронної облікової картки особи, зберігаються протягом усього життя
особи, а після її смерті — протягом 75 років.
Інформація, що зазнавала змін, зберігається з відповідною приміткою.”;
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частину четверту виключити;
частину п’яту викласти в такій редакції:
“5. Зміни та уточнення вносяться до відомостей реєстру застрахованих осіб у порядку, встановленому Пенсійним
фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
соціального захисту населення.
Зміна до відомостей про прізвище, ім’я та по батькові особи на поточний момент; реєстраційний номер облікової картки
платника податків; дату народження, місце народження; стать; громадянство; освіту; серію та номер паспорта; номер
телефону; адресу місця проживання може вноситися за заявою застрахованої особи у порядку, встановленому Пенсійним
фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
соціального захисту населення.”;
5) у тексті Закону:
слова “Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” у всіх відмінках
замінити словами “Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань” у відповідному відмінку;
слова “Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб —підприємців” у всіх відмінках замінити словами
“Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” у відповідному
відмінку;
6) у пункті 11 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” цифри “2020” замінити цифрами “2026”.
16. Абзац п’ятий частини першої статті 29 Закону України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2019 р., № 30, ст. 119) викласти в такій редакції:
“Запис про проходження стажування вноситься до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України
за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
соціального захисту населення.”.
20. Частину другу статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75) викласти в такій редакції:
“2. Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, в тому числі даними про трудову діяльність
працівників, внесених відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування”, а за періоди, за які не внесені дані до реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, — у порядку та на умовах, передбачених
законодавством, що діяло раніше.”.
21. Пункт 5 частини другої статті 20 Закону України “Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради України, 2015
р., № 36, ст. 360) виключити.
22. Пункт 6 частини першої статті 54 Закону України “Про Національну поліцію” (Відомості Верховної Ради України,
2015 р., № 40—41, ст. 379) виключити.
23. У Законі України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
1) у частині третій статті 36:
друге речення виключити;
доповнити частину абзацом такого змісту:
“Відомості про складення Присяги вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.”;
2) у частині одинадцятій статті 39:
слова “та трудовій книжці” виключити;
доповнити частину абзацом такого змісту:
“Відомості про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця вносяться до реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним
фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері соціального захисту населення.”.
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Установити, що включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється протягом п’яти років з дня
набрання чинності цим Законом на підставі відомостей, поданих у порядку та строки, встановлені Пенсійним фондом
України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
соціального захисту населення.
Після завершення цих робіт наявні трудові книжки видаються працівникам особисто під підпис.
3. Установити, що до завершення включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників дані трудової книжки
використовуються для врахування даних про трудову діяльність за період до набрання чинності цим Законом.

Новий сервіс від ПФУ – «Електронна трудова книжка»
Пенсійний фонд України створив новий сервіс на вебпорталі електронних послуг, який дозволяє громадянам
переглядати відомості про трудову діяльність.
У «Електронній трудовій книжці» інформація відображається про всі трудові відносини працівника за даними звітних
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відомостей роботодавця. Також міститься інформація про сплачені страхові внески з 1998 року.
Для громадян – це зручний сервіс, який дозволяє дізнаватися детальну інформацію про свою трудову діяльність, а також
про сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних,
адже вони будуть збережені в електронному форматі.
Застраховані особи та роботодавці також зможуть надавати інформацію про трудову діяльність до 1998 року у вигляді
сканованих копій передбачених законодавством документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом. Наразі,
Пенсійний фонд України розробляє відповідний порядок.
Для того, щоб скористатись послугою, слід зареєструватись на вебпорталі Фонду за допомогою кваліфікованого
електронного підпису.

***
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Проєкт Закону про працю: поштовх для бізнесу чи залп Аврори
На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 04.12.2019 р. була опублікована
інформація про брифінг Тимофія Мілованова. Міністр повідомив, що в суспільстві відбувається жваве обговорення
законопроєкту «Про підвищення зайнятості населення», адже це стосується кожного українця. Проте не вся інформація в
ЗМІ відповідає дійсності.
Цікаво, що Міністр назвав неточну назву проєкту. Перший заступник Міністра підписав пояснювальну записку до
проєкту Закону про працю. Саме цей документ гуляє коридорами Кабінету Міністрів, щоб вийти назовні погодженим з
ключовими урядовими стейкхолдерами.
Передусім, потрібно з’ясувати, чому саме Закон «Про працю». Відповідь дуже проста. У Верховній Раді України вже
зареєстровано два проєкти Трудового кодексу (№2410 і №2410-1), які підготували народні депутати на чолі з Ю.
Тимошенко та Н. Королевською (далі – ТК). Таким чином, якби Мінекономіки підготувало проєкт Трудового кодексу, його
чекала б доля альтернативного законопроєкту, який відповідно до Регламенту Верховної Ради мав би невеликі шанси стати
законом. До того ж проєкти ТК, які є в Раді, можна назвати більш комплексними з юридичної позиції. Які ж ключові
новації були запропоновані в законопроєкті?
1. Відмова від кодифікації трудового законодавства
Законопроєкт є значно меншим, ніж чинний КЗпП, вже не кажучи про проєкти ТК. У ньому відсутнє регулювання
дисципліни праці, охорони праці, особливостей праці неповнолітніх, осіб, які навчаються тощо. До прикладу, ст. 8
законопроєкту, встановлюючи гарантії прав на належні, безпечні та здорові умови праці, відсилає до спеціального
законодавства про охорону праці та здоров’я. Окрім того, скасовується низка законів, зокрема «Про відпустки», «Про
оплату праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Однак не всі положення цих законів інтегровані до
законопроєкту.
Також мають припинити дію акти колишнього СРСР та УРСР, що регулюють трудові відносини. Отже, з’явиться багато
прогалин у законі, заповнювати які доведеться застосовуючи аналогію закону чи права або регулюючи трудові відносини
колективними та трудовими договорами.
2. Посилюється захист осіб від дискримінації у трудових відносинах
Насамперед збережено норму, яка нині міститься у ст. 2-1 КЗпП щодо заборони дискримінації. Додатково пропонується
заборонити будь-яке упереджене ставлення у сфері праці та мобінг працівників. Особи, які зазнали відповідного ставлення,
зможуть звертатися до суду, навівши відповідні факти. Роботодавець буде зобов’язаний доводити їх відсутність, тобто
пропонується запровадити презумпцію його вини.
3. Нівелюється нинішня роль профспілок
Законопроєкт не визнає профспілки як представників найманих працівників. Представників має обирати трудовий
колектив, але проєкт не містить жодної норми, яка регламентувала б діяльність трудового колективу. Натомість
скасовується чинність Закону СРСР про трудові колективи, що регулював порядок проведення зборів колективу та
прийняття ним рішень.
Із законом про профспілки взагалі окрема історія. Він не лише регулює трудові відносини, але й господарські та
цивільні за участю профспілок. Вочевидь, це стане своєрідною «червоною хустинкою» для профспілок і призведе до
масових акцій протестів. Адже Конституцією України передбачено право працівників на об’єднання у професійні спілки,
тож скасування відповідного закону суперечить ст. 22 та ст. 36 Конституції України.
4. Трудовий договір стане основним регулятором трудових відносин
Законопроєкт не передбачає прийняття роботодавцем локальних нормативних актів, зокрема правил внутрішнього
трудового розпорядку. Це не означає, що вони взагалі зникнуть. Як мінімум, колективний договір має залишитися, однак
основні питання відносин між працівником і роботодавцем мають вирішуватися у трудовому договорі. Цей договір
визначено єдиною підставою трудових відносин.
З одного боку, розширюється зміст трудового договору через встановлення робочого місця, відповідальності сторін,
тривалості робочого часу та часу відпочинку, строків повідомлення про припинення трудового договору, розміру
компенсаційних виплат у разі дострокового припинення трудового договору за ініціативою роботодавця тощо. З іншого
боку, не зрозумілим став обов’язок роботодавця забезпечувати працівнику належні умови праці. Якщо зараз ці умови
визначаються законодавством, колективним договором та угодою сторін, то в законопроєкті цього немає. Це створює
серйозні ризики для працівників та потребує докладного фіксування у трудовому договорі всіх необхідних умов.
Законопроєкт передбачає існування 7 видів трудового договору: безстроковий, строковий, який не може тривати понад
5 років, короткостроковий на строк до 2-х місяців, сезонний з нефіксованим робочим часом (так звані «працівники за
викликом»), учнівський та трудовий договір із домашнім працівником.
Серед нюансів цих договорів виділимо найбільш неоднозначні:
Строковий трудовий договір може укладатися на строк не більше ніж 5 років. Виключено можливість його
перетворення у безстроковий за фактом кількаразового переукладення. Фактично знімаються обмеження для його
використання.
Роботодавець може в будь-який момент звільнити з роботи тимчасового чи сезонного працівника, сплативши як
компенсацію залишок заробітної плати до закінчення строку договору.
Запроваджується робота за викликом, так званий «трудовий договір з нефіксованим робочим часом». Фактично
роботодавцю можна тримати 10% працівників на умовах, коли вони реально можуть бути забезпечені роботою не менше
ніж 8 годин на місяць, а виконувати її мають у будь-який час, коли їх викличуть.
Неповнолітні зможуть працювати лише за учнівським трудовим договором, який укладатиметься на строк до 6 місяців
та передбачатиме навчання на робочому місці.
Легалізується на рівні закону робота домашніх працівників.
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Запроваджується виключно письмова форма трудового договору, а також укладення його в електронному вигляді з
використанням електронного цифрового підпису. Також пропонується скасування трудової книжки та ведення записів про
роботу виключно в електронному реєстрі.
Перехідними положеннями законопроєкту запропоновано перетворити контракти у строкові трудові договори, а у разі
існування усних трудових договорів – оформити письмові. Всю інформацію про трудову діяльність працівника потрібно
вести в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а наявні трудові книжки
впродовж 3-х місяців з моменту набрання чинності законом мають бути видані на руки працівникам.
5. Кардинально змінюються правила звільнення з роботи
Закон не визначатиме процедуру звільнення з роботи. Ці питання сторони мають погоджувати у трудовому чи
колективному договорах. Звільнення передбачатиме не видання наказу, як це робиться наразі, а укладення додаткової угоди
до трудового договору. Звільнення з роботи за ініціативою працівника вимагатиме укладення додаткової угоди про це з
роботодавцем. При цьому законопроєкт не містить наслідків відмови роботодавця укласти таку угоду у звичайному
порядку, а лише називає це грубим порушенням трудового законодавства.
Замість звільнення за скороченням пропонується звільняти працівників за ініціативою роботодавців без зазначення
жодних причин. Для цього достатньо буде надіслати електронне або письмове повідомлення у строк від 15 до 90 днів,
залежно від тривалості роботи працівника у цього роботодавця. Строк попередження роботодавець зможе замінювати
грошовою компенсацією, яка не перевищуватиме подвійного денного заробітку за кожен день скорочення строку. Тобто
фактично роботодавці отримають право звільняти працівника навіть у день прийняття такого рішення. Ні про яку вихідну
допомогу вже не йдеться.
Замість звільнення за систематичне порушення трудової дисципліни запроваджується розірвання трудового договору за
два порушення умов трудового договору впродовж 180 календарних днів. Також працівника можна буде звільнити з
роботи, якщо впродовж 10 робочих днів поспіль він буде відсутній на роботі, а роботодавцю не буде відомо про причини
такої відсутності.
Зберігається заборона на звільнення з роботи вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення 3-х років, окрім випадків ліквідації підприємства або припинення діяльності роботодавця-фізичної
особи.
Оскільки передбачається скасування контракту шляхом перетворення його у строковий трудовий договір, пропонується
дозволити встановлювати у трудовому договорі з керівниками та топменеджерами юридичних осіб додаткові підстави для
їх звільнення, не передбачені законом.
6. Новації робочого часу і часу відпочинку
Уточнюється норма тривалості робочого часу – 40 годин впродовж 7 днів, проте скасовується норма понаднормових
робіт, яка наразі становить 120 годин на рік. Їх застосування можливе на умовах, визначених колективним або трудовим
договором, що створює суттєві ризики зловживання під час їх використання.
Законопроєкт не регламентує процедуру встановлення режиму робочого часу, обмежившись регулюванням гнучкого
режиму та дистанційної (надомної) роботи.Суттєво скорочується нормативне регулювання часу відпочинку, віддаючи це на
відкуп сторонам трудового або колективного договору (наприклад, щодо встановлення вихідних днів, компенсації та
оплати за роботу у вихідний день, відпусток тощо). Збільшується тривалість відпустки без збереження заробітної плати з 15
до 30 календарних днів.
7. Оплата праці, гарантії та компенсації
У питаннях оплати праці акцент зміщується в бік роботодавця, який матиме право самостійно визначати норми праці та
формувати систему оплати праці. Розмір та елементи заробітної плати мають встановлюватися у трудовому договорі.
Трудовий колектив, а тим більше профспілки, фактично усуваються від регулювання цих питань, хоча можливість
встановлювати умови оплати праці в колективному договорі все-таки залишається.
Зменшується розмір доплати за позанормову роботу з подвійної тарифної ставки до доплати в розмірі 20% від звичайної
зарплати. Окрім того, має змінитися відповідальність за затримку виплати заробітної плати впродовж роботи (пеня в
розмірі 0,05% від суми боргу за день прострочення), а також за затримку розрахунку при звільненні (пеня в сумі 0,5% від
суми боргу за кожен день прострочення до дня фактичного розрахунку). Докладніше буде врегульований порядок
відрядження та компенсації працівникові, а також запроваджуються гарантії під час репатріації працівників.
8. Матеріальна відповідальність працівників не зазнає особливих змін. Основні відмінності від нинішнього
регулювання полягатимуть в тому, що повна матеріальна відповідальність може бути встановлена на підставі трудового
договору або додаткової угоди до нього. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність може встановлюватися на
умовах, визначених колективним договором. Запроваджується матеріальна відповідальність за розголошення державної чи
комерційної таємниці.
9. Індивідуальні трудові спори
Система вирішення трудових спорів може зазнати значних змін. По-перше, пропонується скасувати комісії по трудових
спорах. Натомість для досудового врегулювання спору може використовуватися медіація. Вона може бути судовою або
позасудовою та встановлюватиметься на підставі договору. Позасудова медіація буде платною. По-друге, суди зможуть
розглядати спори не лише про захист чинного права, але й про встановлення умов праці та їх зміну, що може спричинити
дивні рішення (наприклад, про встановлення судом розміру заробітної плати або обладнання робочого місця). По-третє,
замість поновлення на роботі, суд може стягувати компенсацію в розмірі, визначеному за згодою сторін, але не менше ніж
за 6 місяців.
10. Закон про працю легалізує діяльність Держпраці
Сьогодні головна претензія до діяльності Держпраці – це відсутність спеціального закону, який регламентував би її
діяльність. Законопроєкт це усуває, докладно регламентуючи права, гарантії інспекторів праці, порядок здійснення
перевірок та права об’єктів відвідувань. Пропонується суттєво зменшити найбільш високі штрафи за порушення
законодавства про працю, наприклад, за неоформлені трудові відносини – з 30 до 10 мінімальних заробітних плат, за
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недотримання державних гарантій в оплаті праці – з 10 до 2 мінімальних заробітних плат.
11. Неоднозначні прикінцеві положення
Здивували деякі норми з прикінцевих положень:
Скасування закону про профспілки, що є дуже суперечливою пропозицією, яка вочевидь спричинить конфлікт у
суспільстві.
Виведення з-під дії колективних договорів працівників, які не є членами профспілки, котрі їх підписали.
Примушування обох батьків скористатися відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею одного року
тривалістю не менше одного місяця.
Також прикінцеві положення містять низку норм щодо запровадження Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, який включатиме інформацію про трудову діяльність особи, її персональні дані,
відомості, які раніше вносилися до трудової книжки тощо.
Сергій Сільченко «ILF, ЮФ» Партнер
http://yur-gazeta.com/publications/practice/trudove-pravo/proekt-zakonu-pro-pracyu-poshtovh-dlya-biznesu-chi-zalp-avrori.html
1. Проект 2708 від 28.12.2019 Закон України Про працю
2. Проект 2706 від 28.12.2019 Закон України Про медіацію
3. Проект 2682 від 27.12.2019 Закон України Про страйки та локаути
4. Проект 2683 від 27.12.2019 Закон України Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення

ЕЛЕКТРОННІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ
Проект 2260 від 11.10.2019
Прийнято 06.12.2019, направлено на підпис Президенту 17.12.2019
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань державної служби
та електронного документообігу
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити
статтею 92 такого змісту:
«Стаття 92. Письмова форма документа
Письмовою формою документа для цілей цього Кодексу є форма документа, яка передбачає фіксацію його змісту
у паперовій або електронній формі (у тому числі в автоматичному режимі). Документ, складений в електронній
формі, повинен відповідати вимогам законодавства»;
8. У Законі України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 47, ст. 256):
1) статтю 3 доповнити новою частиною такого змісту:
«Письмовою формою документа є форма документа, яка передбачає фіксацію його змісту у паперовій або електронній
формі (у тому числі в автоматичному режимі). Документ, складений в електронній формі, повинен відповідати вимогам
законодавства»;
2) статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить
вирішення порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку,
передбаченому статтею 231 цього Закону.
Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку
через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) уповноваженою особою.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи
через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також
може бути надіслане з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номер засобу мобільного
зв'язку та адресу електронної пошти (у разі наявності), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви
чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення з використанням засобів
електронного зв’язку не вимагається.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не
пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього
Закону.
Звернення громадян, а також відповіді, повідомлення та рішення, що приймаються за результатами їх розгляду (у тому
числі в автоматичному режимі) можуть оформлятися як електронний документ з дотриманням вимог законодавства та
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надсилатися засобами телекомунікаційного зв’язку.
Документ, складений в електронній формі (у тому числі в автоматичному режимі) з дотриманням вимог законодавства
має однакову юридичну силу з документом, складеним в паперовій формі з власноручним підписом.
Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює
надання безоплатної правової допомоги»;
8) у статті 20:
частину першу викласти у такій редакції:
«Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не
потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний
термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, уповноважена особа відповідного органу, підприємства,
установи, організації встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення
шляхом повідомлення на вказану нею адресу електронної пошти (у разі надання) або з використанням інших засобів
телекомунікаційного зв’язку. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати сорока п'яти днів»;
24. Статтю 8 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» (Відомості Верховної
Ради України, 2003, № 36, ст. 275) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
Електронний документ, складений з дотриманням вимог цього Закону, та з обов’язковими реквізитами, у тому
числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до
законодавства, має однакову юридичну силу з документом у письмовій формі з власноручним підписом
У зв’язку з цим частини третю, четверту вважати відповідно частинами четвертою, п’ятою.
39. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):
30) статтю 59 викласти у такій редакції:
«Стаття 59. Порядок і умови надання щорічних відпусток
1. Щорічна відпустка надається державному службовцю, як правило, до кінця робочого року.
2. У разі не використання державним службовцем щорічної відпустки та/або її частини протягом 12 місяців після
закінчення робочого року, за який надається така відпустка йому виплачується грошова компенсація за всі
невикористані ним дні щорічної відпустки.
3. Умови надання державним службовцям щорічних відпусток визначаються законодавством про працю»;
36) у статті 871:
назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 871. Додаткові підстави припинення державної служби на посадах державної служби категорії "А" за
ініціативою суб’єкта призначення»;
у частині першій слова «протягом чотирьох місяців» замінити словами «протягом шести місяців»;
доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. У випадках, передбачених частинами першою, п'ятою і шостою цієї статті, державний службовець може бути
звільнений з посади суб’єктом призначення або з державної служби керівником державної служби у період тимчасової
непрацездатності державного службовця або його відпустки. Датою звільнення є дата видання наказу (розпорядження) про
звільнення у період тимчасової непрацездатності або відпустки.
У такому випадку розрахунок при звільненні проводяться протягом десяти календарних днів з дня звільнення»;
ІI. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 28 пункту 39 розділу І,
який набирає чинності з 2 січня 2020 року, та пункту 46, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.
4. За державними службовцями, які на день набрання чинності цим Законом мають невикористані щорічні
відпустки та/або їх невикористані частини зберігаються гарантії, передбачені законодавством про працю.
6. Кабінету Міністрів України:
1) протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо компенсації державним
службовцям невикористаних щорічних відпусток та/або їх невикористаних частин на які вони набули право на день
набрання чинності цим Законом;
2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України
Повідомлення про оформлення працівника на роботу можуть скасувати
Це передбачено проектом Плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу»
(«Doing Business»)
Мінекономрозвитку оприлюднило проект розпорядження КМУ “Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції
господарської діяльності, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу”
(“Doing Business”) та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України”.
Ним, серед іншого, передбачено скасування повідомлення про оформлення працівника при прийнятті на роботу.
У І кварталі 2020 року МЕРТ та Мінфін повинні будуть внести зміни до частину третю статті 24 КЗпП та статтю 13
Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”. А також
скасувати Порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на
роботу, затверджений постановою КМУ від 17.06.2015 р. №413.
ЧП «Профи Консалт»
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Хто перевіряє, наглядає та контролює виконання вимог трудового законодавства?
1. Держпраці - 31 грудня 2019 року набрала чинності постанова КМУ від 04.12.2019 р. №1132, якою викладено у новій
редакції Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.
2. Державна податкова служба
Хто перевірятиме бізнес у 2020 році? Усі плани перевірок – в одному довіднику, переглянути його можна за
посиланням:
https://inspections.gov.ua/projects-plans/complex?planning_period_id=4
Порушення ведення кадрового обліку не має відповідальності в законодавстві України!
Чинним законодавством України визначено три види відповідальності за порушення трудового законодавства:
 Адміністративна – регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення. Протоколи про
накладання адміністративної відповідальності вирішуються в судовому порядку.
 Фінансова – регулюється Кодексом законів про працю. Постанова про накладання фінансової відповідальності
виноситься Державною службою праці, вона може бути оскаржена в судовому порядку.
 Кримінальна – регулюється Кримінальним кодексом України. Досудове розслідування вказаних кримінальних
правопорушень здійснюється слідчими органів Національної поліції на підставі заяв і повідомлень про вчинене
кримінальне правопорушення або його виявлення з інших джерел, зокрема матеріалів перевірок органів
Держпраці. Винність особи у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється судом.
Фінансова відповідальність
Норма

Порушення

Відповідальність

фактичний допуск працiвника до роботи без оформлення
трудового договору (контракту),
оформлення працiвника на неповний робочий час у разi
фактичного виконання роботи повний робочий час,
установлений на пiдприємствi,
Ст. 265
КЗпП

Ст. 265
КЗпП

Ст. 265
КЗпП

Ст. 265
КЗпП

Ст. 265
КЗпП
Ст. 265
КЗпП
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у тридцятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (на 01.01.2020 р. це 141 690 грн. (4723 грн х 30))

виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення
сплати ЄСВ та податкiв
-----------------------------------------------------------------------------------------------------недопущення до проведення перевiрки з питань додержання у стократному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати,
законодавства про працю, створення перешкод при
встановленої законом на момент виявлення порушення
проведеннi перевiрки з питань виявлення порушень,
(на 01.01.2020 р. це 472 300 грн. (4723 грн х 100))
зазначених вище
у десятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної
плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення, (на 01.01.2020 р. це 47 230 грн. (4723 грн х
недотримання мiнiмальних державних гарантiй в оплатi
10))
працi
за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення
недотримання встановлених законом гарантiй та пiльг
у десятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної
працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв,
плати, встановленої законом на момент виявлення
передбачених законами України "Про вiйськовий обов'язок i порушення, (на 01.01.2020 р. це 47 230 грн. (4723 грн х
10))
вiйськову службу", "Про альтернативну (невiйськову)
службу", "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю"
за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення
порушення встановлених строкiв виплати заробiтної плати у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати,
працiвникам, iнших виплат, передбачених законодавством встановленої законом на момент виявлення порушення
про працю, бiльш як за один мiсяць,
(на 01.01.2020 р. це 14 169 грн. (4723 грн х 3))
виплата їх не в повному обсязi
недопущення до проведення перевiрки з питань додержання у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати,
законодавства про працю, створення перешкод у її
встановленої законом на момент виявлення порушення
проведеннi
(на 01.01.2020 р. це 14 169 грн. (4723 грн х 3))
порушення iнших вимог трудового законодавства
у розмiрi мiнiмальної заробiтної плати (на 01.01.2020 р.
це 4723 грн.)
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Проект закону 1233, принятий 12.12.2019 р.
Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та
законні інтереси роботодавців України)

На дату проведення заходу закон не підписано і не опубліковано.
Адміністративна відповідальність
Норма

ч.ч.1, 2
ст.41

ч.ч.3, 4
ст.41

ч.7 ст. 41

ст.411

ст.412

ст.413

Порушення
Відповідальність
Порушення встановлених термінів виплати пенсій,
Штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій
стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів
обсязі, терміну надання посадовими особами
підприємницької діяльності від тридцяти до ста
підприємств, установ, організацій незалежно від форми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі –
нмдг) (від 510 до 1700 грн.)
власності та фізичними особами - підприємцями
працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу
документів стосовно їх трудової діяльності на даному
підприємстві, в установі, організації чи у фізичної
У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 100
особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)
(про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом
України «Про звернення громадян», або надання
зазначених документів, що містять недостовірні дані,
порушення терміну проведення атестації робочих місць
за умовами праці та порядку її проведення, а також
інші порушення вимог законодавства про працю
Фактичний допуск працівника до роботи без
Штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій
оформлення трудового договору (контракту), допуск до незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців,
роботи іноземця або особи без громадянства та осіб,
які використовують найману працю від 500 до 1000 нмдг
(від 8500 до 17000 грн.)
стосовно яких прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання
статусу біженця, на умовах трудового договору
(контракту) без дозволу на застосування праці іноземця У разі повторного вчинення протягом року — штраф від
або особи без громадянства
1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн.)
Порушення встановлених законом гарантій та пільг
Штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій
працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, незалежно від форми власності та фізичних осіб передбачених законами України «Про альтернативну підприємців, які використовують найману працю від 50 до
(невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку 100 нмдг (від 850 грн. до 1700 грн.)
та мобілізацію»
Ухилення від участі в переговорах щодо укладення,
Штраф на осіб, які представляють власників або
зміни або доповнення колективного договору, угоди, уповноважені ними органи чи профспілки або інші
умисне порушення строку початку ведення
уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 нмдг
переговорів, незабезпечення роботи комісій з
(від 51 до 170 грн.)
представників сторін чи примирних комісій у
встановлений сторонами переговорів строк
Порушення чи невиконання колективного договору,
Штраф на осіб, які представляють власників або
угоди
уповноважені ними органи чи профспілки або інші
уповноважені трудовим колективом органи, від 50 до 100
нмдг (від 850 до 1700 грн.)
Ненадання інформації для ведення колективних
Штраф на осіб, які представляють власників або
переговорів і здійснення контролю за виконанням
уповноважені ними органи чи профспілки або інші
колективних договорів, угод
уповноважені трудовим колективом органи, від 1 до 5 нмдг
(від 17 до 85 грн.)

УВАГА! З 31 грудня діє новий порядок перевірок Держпраці
31 грудня 2019 року набрала чинності постанова КМУ від 04.12.2019 р. №1132, якою викладено у новій
редакції Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.
Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю
юридичними особами (зокрема їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами) та
фізичними особами, які використовують найману працю (далі - об'єкт відвідування), з урахуванням особливостей,
визначених Конвенцією Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі,
ратифікованою Законом № 1985-IV, Конвенцією Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в
сільському господарстві, ратифікованою Законом №1986-IV, та Законом №877.
Заходи держконтролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань,
що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів.
Підстави для здійснення інспекційних відвідувань
1) Звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;
2) звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;
3) рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань, прийняте за результатами аналізу
інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та
джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту;
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4) рішення суду;
5) повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході
виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку
оформлення трудових відносин;
6) інформація:
Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;
ДПС та її територіальних органів про:
- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до
середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
- факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень;
Усе про перевірки і перевіряючих – у вашій поштовій скриньці!
Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите
Хочете подивитись,
- факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб'єкта
господарювання;
Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:
- роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників менше мінімальної;
- роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
- роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу,
збільшилася на 20 і більше відсотків;
- фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця
більше року;
- роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці, що завершився;
- роботодавців, в яких протягом року не проводилася індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати
становить менше суми нарахованої індексації;
- роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;
- роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше
відсотків працівників;
7) інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлені у ході
здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю;
8) доручення Прем'єр-міністра України;
9) звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
10) запит народного депутата України;
11) невиконання вимог припису інспектора праці.
Тривалість перевірки та права інспекторів з праці
Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів.
Інспектори праці (за наявності службового посвідчення) безперешкодно мають право:
 під час проведення інспекційних відвідувань за наявності вищезазначених підстав, без попереднього
повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до
будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких використовується
наймана праця;
 ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством
про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, з метою
перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об'єктом відвідування їх копії або
витяги;
 наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування, іншим особам, що
володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із
зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати
працівників правоохоронних органів;
 на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета
інспекційного відвідування;
 фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 отримувати від органів державної влади, об'єктів відвідування інформацію та/або документи, необхідні для
проведення інспекційного відвідування.
Вимога інспектора праці про надання об'єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з
документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є
обов'язковою для виконання.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про зайнятість населення
Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:
1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:
має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;
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виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;
утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I
групи (незалежно від причини інвалідності);
2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з
батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після
закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;
6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу;
8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту.
2. Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім осіб з інвалідністю, які не досягли
пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування",
норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності
осіб з інвалідністю в Україні") підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад
20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за
попередній календарний рік.
Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України
"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та
організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї
особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.
3. Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності
громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до
таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім осіб з інвалідністю), та забезпечують їх працевлаштування
самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно до
вимог частини другої цієї статті, про що роботодавці інформують щороку центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.
МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 16.05.2013 N 271
Із змінами, внесеними наказом Мінсоцполітики від 23.11.2018 р. № 1763
Порядок
надання роботодавцями державнiй службi зайнятостi iнформацiї
про зайнятiсть та працевлаштування громадян, що мають додатковi
гарантiї у сприяннi працевлаштуванню
I. Загальнi положення
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
квота - норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону (крім осіб з інвалідністю), у
розмірі:
5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ
та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;
не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з
чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком
відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше
років;
роботодавці - підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб.
Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Законі.
II. Розрахунок квоти
2.1. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв розраховується вiдповiдно до Iнструкцiї зi статистики кiлькостi
працiвникiв, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 28 вересня 2005 року N 286,
зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722, у частинi визначення показника
середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв.
2.2. Роботодавцями вiдповiдно до частини третьої статтi 14 Закону розраховується квота для забезпечення додаткових
гарантiй у сприяннi працевлаштуванню громадян, якi належать до таких категорiй:
1) один iз батькiв або особа, яка їх замiнює i:
має на утриманнi дiтей (дитину) вiком до шести рокiв;
виховує без одного з подружжя дитину вiком до 14 рокiв або дитину з iнвалiдністю;
утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно вiд вiку) та/або особу з iнвалiдністю I
групи (незалежно вiд причини iнвалiдностi);
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2) дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування;
3) особи, яким виповнилося 15 рокiв та якi за згодою одного з батькiв або особи, яка їх замiнює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу;
4) особи, звiльненi пiсля вiдбуття покарання або примусового лiкування;
5) молодь, яка закiнчила або припинила навчання у загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних i вищих навчальних
закладах, звiльнилася зi строкової вiйськової або альтернативної (невiйськової) служби (протягом шести мiсяцiв пiсля
закiнчення або припинення навчання чи служби) i яка вперше приймається на роботу;
6) особи, яким до настання права на пенсiю за вiком вiдповiдно до статтi 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсiйне страхування" залишилося 10 i менше рокiв;
7) учасники бойових дiй, зазначенi у пунктах 19 i 20 частини першої статтi 6 Закону України "Про статус ветеранiв
вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".
2.3. Роботодавцi самостiйно розраховують квоту з урахуванням чисельностi громадян, якi на умовах повної зайнятостi
вже працюють у роботодавця i належать до таких, якi мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню (крiм осіб з
iнвалiдністю).
2.4. Працевлаштування громадян, що мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, може здiйснюватися
роботодавцями самостiйно або за сприяння центрів зайнятості.
Для укомплектування вакансiй роботодавцi подають iнформацiю про попит на робочу силу (вакансiї), у тому числi з
урахуванням потреби для осiб, якi мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню.
2.5. Роботодавцi щороку, не пiзнiше 01 лютого пiсля звiтного року, подають центру зайнятостi iнформацiю про
зайнятiсть i працевлаштування громадян, що мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню (додаток).
III. Заповнення iнформацiї про зайнятiсть i працевлаштування громадян,
що мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню
3.1. У рядку 01 зазначається середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за календарний рiк, що передує
звiтному.
3.2. У рядку 02 зазначається середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, що мають додатковi гарантiї у
сприяннi працевлаштуванню вiдповiдно до статтi 14 Закону та працювали на умовах повної зайнятостi у звiтному роцi.
Належнiсть громадян до категорiй, зазначених у пунктi 2.2 роздiлу II цього Порядку, та дiя квоти протягом вiдповiдного
перiоду пiдтверджуються документами, а саме:
1) копiєю свiдоцтва про народження дитини для:
одного з батькiв або особи, яка їх замiнює i:
має на утриманнi дiтей вiком до шести рокiв (до досягнення дiтьми (дитиною) шести рокiв). Таке право може
використати один iз батькiв дiтей (дитини) вiком до шести рокiв;
виховує без одного з подружжя дитину вiком до 14 рокiв (до досягнення дитиною 14 рокiв);
осiб, яким виповнилося 15 рокiв та якi за згодою одного з батькiв або особи, яка їх замiнює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу (протягом трьох рокiв з дня прийняття на роботу);
2) копiєю пенсiйного посвiдчення, що мiстить запис про iнвалiднiсть, для:
одного з батькiв або особи, яка їх замiнює i:
виховує без одного з подружжя дитину-iнвалiда (до досягнення дитиною-iнвалiдом 18 рокiв);
утримує без одного з подружжя iнвалiда з дитинства (незалежно вiд вiку) та/або iнвалiда I групи (незалежно вiд причини
iнвалiдностi) (до досягнення батьками пенсiйного вiку вiдповiдно до статтi 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсiйне страхування").
У разi вiдсутностi пенсiйного посвiдчення належнiсть громадян до категорiй може пiдтверджуватися одним iз таких
документiв:
копiєю посвiдчення особи, яка одержує державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "Про державну
соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", наведеного в додатку 1 до Порядку облiку, зберiгання,
оформлення та видачi посвiдчень особам, якi одержують державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "Про
державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", затвердженого наказом Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України вiд 16 листопада 2007 року N 612, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05 грудня
2007 року за N 1349/14616;
копiєю форми N 080/о "Медичний висновок про дитину-iнвалiда вiком до 18 рокiв", затвердженої наказом Мiнiстерства
охорони здоров’я України вiд 04 грудня 2001 року N 482, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10 сiчня 2002
року за N 11/6299;
копiєю форми первинної облiкової документацiї N 157-1/о "Довiдка до акта огляду медико-соцiальною експертною
комiсiєю", затвердженої наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 30 липня 2012 року N 577, зареєстрованим у
Мiнiстерствi юстицiї України 05 вересня 2012 року за N 1504/21816.
Крiм документiв, зазначених у пiдпунктах 1 та 2 цього пункту, належнiсть громадян до категорiй для особи, яка замiнює
одного iз батькiв, пiдтверджується копiєю рiшення мiсцевого органу виконавчої влади та органу мiсцевого самоврядування
про встановлення опiки чи пiклування над такою дитиною або рiшення суду; одинокої матерi (батька) - довiдкою про
отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною у додатку 11 до Iнструкцiї щодо порядку оформлення i ведення
особових справ отримувачiв усiх видiв соцiальної допомоги, затвердженої наказом Мiнiстерства працi та соцiальної
полiтики України вiд 19 вересня 2006 року N 345, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 06 жовтня 2006 року за N
1098/12972;
3) копiєю витягу з електронної облiково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства
соцiальної полiтики України вiд 28 грудня 2015 року N 1256, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 12 березня
2016 року за N 380/28510, - для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування (до досягнення ними 18-рiчного
вiку);
4) копiєю довiдки про звiльнення за формою, наведеною у додатку 9 до Iнструкцiї про роботу вiддiлiв (груп, секторiв,
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старших iнспекторiв) контролю за виконанням судових рiшень установ виконання покарань та слiдчих iзоляторiв,
затвердженої наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 08 червня 2012 року N 847/5, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї
України 14 червня 2012 року за N 957/21269, - для осiб, звiльнених пiсля вiдбуття покарання або примусового лiкування,
якi пiсля звiльнення не перебували у трудових вiдносинах (до припинення трудових вiдносин з роботодавцем, який
прийняв їх на роботу);
5) копiєю диплома або iншого документа про освiту - для молодi вiком до 35 рокiв, яка закiнчила або припинила
навчання у загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних i вищих навчальних закладах (протягом шести мiсяцiв пiсля закiнчення
або припинення навчання) i яка вперше приймається на роботу (протягом трьох рокiв з дня прийняття на роботу);
6) копiєю вiйськового квитка - для молодi вiком до 35 рокiв, яка звiльнилася зi строкової вiйськової або альтернативної
(невiйськової) служби (протягом шести мiсяцiв пiсля закiнчення або припинення служби) i яка вперше приймається на
роботу (протягом трьох рокiв з дня укладення першого трудового договору пiсля звiльнення зi строкової вiйськової або
альтернативної (невiйськової) служби);
7) копiєю посвiдчення учасника бойових дiй, зразок якого наведено в додатку 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 12 травня 1994 року N 302 "Про порядок видачi посвiдчень i нагрудних знакiв ветеранiв вiйни", - для учасникiв
бойових дiй (до припинення трудових вiдносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу).
3.3. У рядку 03 зазначається розрахункова чисельнiсть працiвникiв, що мають додатковi гарантiї у сприяннi
працевлаштуванню, у розмiрi 5 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв за попереднiй календарний
рiк. Округлення результатiв обчислень здiйснюється за таким правилом: округлюються цифри поступово справа налiво:
якщо остання значуща цифра менше або дорiвнює "4", вона вiдкидається; якщо бiльше або дорiвнює "5", найближча
лiворуч вiд неї цифра збiльшується на одиницю.
3.4. У рядку 04 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік.
3.5. У рядку 05 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права
на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
залишилося 10 і менше років.
3.6. У рядку 06 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти.
3.7. Iнформацiя пiдписується керiвником (вiдповiдальною особою за подання iнформацiї) пiдприємства, установи,
органiзацiї. Зазначаються прiзвище, iнiцiали та дата складання.
Директор Департаменту працi та зайнятостi М. Лазебна
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Додаток
до Порядку надання роботодавцями
державній службі зайнятості
інформації про зайнятість
та працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню
(пункт 2.5)
ІНФОРМАЦІЯ
про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню за _____рік
Подають
Строк подання
Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних Щороку не пізніше
працівників від 8 осіб – регіональному чи базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності) 01 лютого після
незалежно від місцезнаходження
звітного року
Респондент:
Код згідно з ЄДРПОУ / ІПН ______________________________________________________
Найменування: __________________________________________________________________
Місцезнаходження: ______________________________________________________________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь,
_______________________________________________________________________________
район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офісу)
Телефон: ____________ Факс: _____________ Електронна пошта: _______________________
Назва показників

Код
рядка
Б

А
Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік – усього*
Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України „Про зайнятість
населення” (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному
періоді*

01
02

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників*
Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік – усього**
Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на
пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років**

03
04
05

Кількість, осіб

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти
06
* Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.
** Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.
Дата заповнення ___ __________ 20__ року
Керівник (особа, відповідальна за подання інформації):
________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Дата прийняття ___ __________ 20__ року
Відповідальна особа, яка прийняла інформацію:
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______________
(підпис)
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МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ 16.11.2017 N 718/0/126-17/241
Щодо запровадження квот для роботодавцiв з чисельнiстю
штатних працiвникiв вiд 8 до 20 осiб для працевлаштування
осiб передпенсiйного вiку
Мiнiстерство соцiальної полiтики розглянуло ваше звернення стосовно надання роз'яснення про запровадження квот для
роботодавцiв з чисельнiстю штатних працiвникiв вiд 8 до 20 осiб для працевлаштування осiб передпенсiйного вiку та
повiдомляє.
Щодо запитання:
"Фiзособи - пiдприємцi в майбутнiй редакцiї ч. 2 ст. 14 Закону України "Про зайнятiсть населення" не згаданi. Чи
означає це, що на пiдприємцiв обов'язок щодо працевлаштування осiб передпенсiйного вiку не поширюється?"
Пунктом 23 Закону України вiд 03.10.2017 р. N 2148 "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
пiдвищення пенсiй" частину другу статтi 14 Закону України "Про зайнятiсть населення" доповнено нормою, вiдповiдно до
якої для працевлаштування осiб, яким до настання права на пенсiю за вiком вiдповiдно до статтi 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" залишилося 10 i менше рокiв, пiдприємствам, установам та
органiзацiям з чисельнiстю штатних працiвникiв вiд 8 до 20 осiб встановлюється квота у розмiрi не менше однiєї особи у
середньооблiковiй чисельностi штатних працiвникiв, яка набирає чинностi з 01.01.2018 р.
Отже, вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавцiв, органiзацiйно-правову
форму господарської дiяльностi яких можна визначити як пiдприємство, установа та органiзацiя. Тобто на фiзичних осiб пiдприємцiв ця норма не поширюється.
Щодо запитання:
"Який показник середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв використовувати для виконання квоти?"
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв розраховується вiдповiдно до Iнструкцiї зi статистики кiлькостi
працiвникiв, затвердженої наказом Держкомстату вiд 28.09.2005 р. N 286 <...>, у частинi визначення показника
середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв.
Згiдно з пунктами 3.2.1 та 3.5.1 вищезазначеної Iнструкцiї середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за мiсяць
обчислюється шляхом пiдсумовування кiлькостi штатних працiвникiв облiкового складу за кожний календарний день
звiтного мiсяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29), включаючи вихiднi, святковi та неробочi днi, i
дiлення одержаної суми на число календарних днiв звiтного мiсяця.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за звiтний рiк обчислюється шляхом пiдсумовування
середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв за всi мiсяцi звiтного року та дiлення одержаної суми на 12.
Щодо вiдповiдальностi роботодавця за невиконання квоти
Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про зайнятiсть населення визначена статтею 53 Закону України "Про
зайнятiсть населення", вiдповiдно до пункту першого якої посадовi особи органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, а також фiзичнi особи - пiдприємцi, виннi у порушеннi законодавства
про зайнятiсть населення, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Крiм того, пунктом 2 вищезазначеної статтi передбачено, що у разi невиконання роботодавцем протягом року квоти для
працевлаштування громадян, зазначених у частинi першiй статтi 14 цього Закону, з нього стягується штраф за кожну
необґрунтовану вiдмову у працевлаштуваннi таких осiб у межах вiдповiдної квоти у двократному розмiрi мiнiмальної
заробiтної плати, встановленої на момент виявлення порушення.
Директор Департаменту зайнятостi
та соцiального дiалогу О. Савенко
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТI УКРАЇНИ
ЛИСТ 04.05.2016 N ДЦ-01-3218/0/616
Щодо застосування чинного законодавства
Державна служба зайнятостi (Центральний апарат) розглянула звернення стосовно застосування чинного законодавства
та у межах компетенцiї повiдомляє наступне.
Вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство соцiальної полiтики України, затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 р. N 423, Мiнiстерство є головним органом у системi центральних органiв виконавчої
влади з формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi працi, соцiальної полiтики та зайнятостi населення та згiдно з
пп. 103 п. 4 цього Положення уповноважено надавати роз'яснення з питань зайнятостi населення.
Враховуючи зазначене, з метою єдиних пiдходiв до заповнення та подання роботодавцями державнiй службi зайнятостi
iнформацiї про зайнятiсть та працевлаштування громадян, що мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню (далi
- Iнформацiя), вiдповiдно до наказу Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 16.05.2013 р. N 271, необхiдно
керуватися роз'ясненням Мiнсоцполiтики вiд 05.11.2015 р. N 430/021/106-150.
Отже, рекомендується заповнювати Iнформацiю наступним чином (на прикладi звiтування за 2015 рiк):
у рядку 01 Iнформацiї зазначається середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2014 рiк, що передує 2015
звiтному року;
у рядку 02 Iнформацiї зазначається середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, що мають додатковi гарантiї у сприяннi
працевлаштуванню вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про зайнятiсть населення" (далi - Закон) та працювали на
умовах повної зайнятостi у звiтному роцi, а саме 2015 роцi;
у рядку 03 Iнформацiї зазначається розрахункова чисельнiсть працiвникiв, що мають додатковi гарантiї у сприяннi
працевлаштуванню, у розмiрi 5 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв за попереднiй 2014
календарний рiк;
у рядку 04 Iнформацiї вказується чисельнiсть громадян, яких планується працевлаштувати в поточному 2016 роцi у
рахунок квоти, зокрема рiзниця мiж отриманими показниками рядка 03 та рядка 02 Iнформацiї.
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Вiдповiдно до статтi 50 Закону роботодавцi зобов'язанi своєчасно та в повному обсязi подавати державнiй службi
зайнятостi iнформацiю про попит на робочу силу (вакансiї). Iнформацiя про попит на робочу силу (вакансiї) подається
роботодавцем за встановленою формою звiтностi 3-ПН "Iнформацiя про попит на робочу силу (вакансiї)" (далi - Форма 3ПН), що затверджена наказом Мiнсоцполiтики вiд 31.05.2013 р. N 316.
Форма 3-ПН подається за наявностi у роботодавця попиту на робочу силу (вакансiї), в тому числi для людей з
iнвалiднiстю, не пiзнiше 10-ти робочих днiв з дати вiдкриття вакансiї.
Слiд зазначити, що упродовж року посада (робоче мiсце), в тому числi у разi звiльнення працiвника, може бути вiльна
декiлька разiв. При цьому роботодавець кожного разу повинен подавати iнформацiю про вiльну посаду (робоче мiсце),
зокрема Форму 3-ПН.
Пiдтвердження актуальностi вакансiй роботодавцем законодавством не передбачено.
Разом з тим, фахiвцi служби зайнятостi при видачi зареєстрованим безробiтним та шукачам роботи направлення на
працевлаштування з'ясовують актуальнiсть вакансiї у роботодавця.
Державна служба зайнятостi вiдповiдно до законiв України "Про зайнятiсть населення" та "Про основи соцiальної
захищеностi iнвалiдiв в Українi" сприяє трудовiй реабiлiтацiї та працевлаштуванню iнвалiдiв з урахуванням рекомендацiй
медико-соцiальної експертної комiсiї (МСЕК) на вiльнi та новостворенi або пристосованi для осiб з iнвалiднiстю робочi
мiсця, заявленi роботодавцями.
З цiєю метою державною службою зайнятостi постiйно ведеться облiк осiб з iнвалiднiстю, якi звернулися за сприянням
у працевлаштуваннi, та облiк робочих мiсць, на якi, за iнформацiєю роботодавцiв, можуть бути працевлаштованi громадяни
цiєї категорiї.
Також реалiзацiя державних гарантiй зайнятостi зареєстрованим у державнiй службi зайнятостi особам з iнвалiднiстю
щодо вибору професiї, пiдвищення їх конкурентоспроможностi на ринку працi, прискорення повернення до трудової
дiяльностi здiйснюється шляхом їх професiйної пiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки.
З метою привернення уваги до проблем людей з iнвалiднiстю та надання їм всебiчної пiдтримки в центрах зайнятостi
започатковано спiльно з вiддiленнями Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, роботодавцями, громадськими органiзацiями
iнвалiдiв проведення спецiалiзованих ярмаркiв вакансiй, днiв вiдкритих дверей для людей з iнвалiднiстю, де вони мають
змогу спiлкуватися з роботодавцями, отримати профорiєнтацiйнi та юридичнi консультацiї, вибрати роботу за фахом та
отримати направлення на працевлаштування.
З роботодавцями, якi за повiдомленням територiальних вiддiлень Фонду соцiального захисту iнвалiдiв не виконали
норматив щодо працевлаштування iнвалiдiв, передбачений частиною першою статтi 19 Закону України "Про основи
соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi", проводиться iндивiдуальна робота для працевлаштування на них конкретного
спецiалiста з iнвалiднiстю.
Враховуючи вищезазначене, роботодавцi для пiдбору претендентiв з числа осiб з iнвалiднiстю на вiльнi робочi мiсця
мають приймати активну участь у заходах, що проводить державна служба зайнятостi, а саме в ярмарках та мiнi-ярмарках
вакансiй, днях вiдкритих дверей, презентацiях професiй тощо.
Крiм того, у разi вiдсутностi необхiдних спецiалiстiв серед зареєстрованих безробiтних осiб з iнвалiднiстю, державна
служба зайнятостi на замовлення роботодавцiв здiйснює професiйне навчання, перенавчання, пiдвищення квалiфiкацiї.
З метою пiдтримки зайнятостi людей з iнвалiднiстю державна служба зайнятостi iнформує роботодавцiв про
професiйно-квалiфiкацiйний склад безробiтних осiб з iнвалiднiстю та пропонує подальшу спiвпрацю щодо
укомплектування робочих мiсць, призначених для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, в тому числi з компенсацiєю
роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
В. о. Голови С. Кравченко
МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ 05.11.2015 N 430/021/106-15
Щодо надання роботодавцями територiальним органам
державної служби зайнятостi iнформацiї про зайнятiсть
та працевлаштування громадян, що мають додатковi
гарантiї у сприяннi працевлаштуванню
Департамент ринку працi та зайнятостi Мiнсоцполiтики розглянув звернення щодо надання роботодавцями
територiальним органам державної служби зайнятостi iнформацiї про зайнятiсть та працевлаштування громадян, що мають
додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, та повiдомляє.
Порядок надання роботодавцями територiальним органам Державної служби зайнятостi iнформацiї про зайнятiсть та
працевлаштування громадян, що мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, затверджений наказом
Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 16.05.2013 р. N 271 (далi - Порядок), який розроблено вiдповiдно до Закону
України "Про зайнятiсть населення" (далi - Закон), визначає процедуру надання пiдприємствами, установами та
органiзацiями центрам зайнятостi у районах, мiстах, районах у мiстах iнформацiї про зайнятiсть та працевлаштування
громадян, якi мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню.
Вiдповiдно до пункту 2.5 Порядку роботодавцi щороку, не пiзнiше 1 лютого пiсля звiтного року, подають
територiальному органу Iнформацiю про зайнятiсть i працевлаштування громадян, що мають додатковi гарантiї у сприяннi
працевлаштуванню (далi - Iнформацiя).
Згiдно iз статтею 14 Закону для працевлаштування громадян, що мають додатковi гарантiї у сприяннi
працевлаштуванню (крiм iнвалiдiв, якi не досягли пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування"), пiдприємствам, установам та органiзацiям з чисельнiстю штатних
працiвникiв понад 20 осiб встановлюється квота у розмiрi 5 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв
за попереднiй календарний рiк.
Тобто розрахунок квоти у розмiрi 5 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв та заповнення рядкiв
01, 03 Iнформацiї пов'язано з календарним роком, що передує звiтному, для подальшого визначення дотримання
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роботодавцями квоти у звiтному роцi.
Отже, роботодавцям рекомендується заповнювати Iнформацiю таким чином (на прикладi звiтування за 2015 рiк,
подання звiту роботодавцем центру зайнятостi не пiзнiше 1 лютого 2016 року):
- у рядку 01 Iнформацiї зазначається середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за календарний рiк, що передує
звiтному (2014 рiк);
- у рядку 02 Iнформацiї зазначається середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, що мають додатковi гарантiї у сприяннi
працевлаштуванню вiдповiдно до статтi 14 Закону та працювали на умовах повної зайнятостi у звiтному роцi (2015 рiк);
- у рядку 03 Iнформацiї зазначається розрахункова чисельнiсть працiвникiв, що мають додатковi гарантiї у сприяннi
працевлаштуванню, у розмiрi 5 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв за попереднiй календарний
рiк (2014 рiк);
- у рядку 04 Iнформацiї вказується чисельнiсть громадян, яких планується працевлаштувати в поточному роцi у рахунок
квоти (2016 рiк).
Оскiльки в наступному звiтному роцi (2016 рiк) 2015 рiк буде базовим для встановлення квоти, то чисельнiсть
працiвникiв, що мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, у розмiрi 5 вiдсоткiв середньооблiкової
чисельностi штатних працiвникiв за попереднiй календарний рiк, розраховується вiд середньооблiкової чисельностi
штатних працiвникiв цього ж календарного року (2015 рiк). Отже, у рядку 04 Iнформацiї вказується чисельнiсть громадян,
яких планується працевлаштувати в поточному роцi у рахунок квоти, зокрема, рiзниця мiж отриманим показником та
рядком 02 Iнформацiї.
У разi якщо за результатом розрахунку у роботодавця працює необхiдна середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, на
яких поширюються додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, у рядку 04 ставиться "0". Доповнювати Iнформацiю
будь-якими пояснювальними записками Порядком не передбачено.
Округлення результатiв обчислень здiйснюється за таким правилом: округлюються цифри поступово справа налiво якщо остання значуща цифра менше або дорiвнює "4", вона вiдкидається; якщо бiльше або дорiвнює "5", найближча
лiворуч вiд неї цифра збiльшується на одиницю.
Вiдповiдно до пункту третього статтi 14 Закону роботодавцi самостiйно розраховують квоту, зазначену в частинi другiй
цiєї статтi, з урахуванням чисельностi громадян, якi на умовах повної зайнятостi вже працюють на пiдприємствах, в
установах та органiзацiях i належать до таких, що неконкурентоспроможнi на ринку працi (крiм iнвалiдiв), та забезпечують
їх працевлаштування самостiйно. Роботодавцi можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорiї
громадян до установ державної служби зайнятостi.
Можливiсть працевлаштування осiб, якi мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, за сприяння державної
служби зайнятостi зазначається роботодавцем при поданнi форми звiтностi N 3-ПН "Iнформацiя про попит на робочу силу
(вакансiї)", що затверджена наказом Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 31.05.2013 р. N 316.
Враховуючи вищезазначене, Законом встановлено обов'язок роботодавця з чисельнiстю понад 20 штатних працiвникiв
забезпечити працевлаштування осiб, якi мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, у розмiрi 5 вiдсоткiв
середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв. В рахунок виконання цiєї квоти зараховуються як працевлаштованi
особи, так i вже працюючi працiвники. Також роботодавцю не заборонено приймати на роботу громадян, якi мають
додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, понад встановлену 5-вiдсоткову квоту.
Одночасно повiдомляємо, що статтею 22 Кодексу законiв про працю України визначено, що забороняється
необґрунтована вiдмова у прийняттi на роботу. Будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або
непрямих переваг при укладеннi, змiнi та припиненнi трудового договору залежно вiд походження, соцiального i майнового
стану, расової та нацiональної належностi, статi, мови, полiтичних поглядiв, релiгiйних переконань, членства у професiйнiй
спiлцi чи iншому об'єднаннi громадян, роду i характеру занять, мiсця проживання не допускається. Вимоги щодо вiку, рiвня
освiти, стану здоров'я працiвника можуть встановлюватись законодавством України.
Статтею 44 Господарського кодексу України визначено, зокрема, що пiдприємництво здiйснюється на основi вiльного
найму пiдприємцем працiвникiв.
Враховуючи зазначене, роботодавець вправi на власний розсуд вирiшувати необхiднiсть заповнення наявного
вакантного робочого мiсця (посади), у той же час, вiдмова у прийняттi на роботу з посиланнями на обставини, якi не
вiдносяться до дiлових якостей працiвника, буде необґрунтованою.
Директор Департаменту ринку працi та зайнятостi С. Кiкiна
МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ 13.08.2014 N 383/021/106-14
Щодо квоти для працевлаштування осiб, якi мають
додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню
Мiнiстерство соцiальної полiтики України розглянуло лист щодо надання роз'яснення стосовно практичного
застосування ст. 14 Закону України "Про зайнятiсть населення" та повiдомляє.
На реалiзацiю статтi 14 Закону України "Про зайнятiсть населення" (далi - Закон) щодо надання роботодавцями
iнформацiї про працевлаштування зазначеної у цiй статтi категорiї громадян, розроблено Порядок надання роботодавцями
територiальним органам Державної служби зайнятостi iнформацiї про зайнятiсть та працевлаштування громадян, що мають
додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, який затверджено наказом Мiнсоцполiтики вiд 16.05.2013 N 271 (далi Порядок N 271). Порядком N 271 визначено вичерпний перелiк документiв, необхiдних для пiдтвердження належностi
громадян до зазначених категорiй осiб, перiод дiї цiєї квоти та процедуру надання пiдприємствами, установами та
органiзацiями центрам зайнятостi iнформацiї про зайнятiсть та працевлаштування громадян, що мають додатковi гарантiї у
сприяннi працевлаштуванню.
Вiдповiдно до пункту 2.2 Порядку N 271 додатковими гарантiями може скористатись один iз батькiв, що має на
утриманнi дiтей (дитину) вiком до шести рокiв. Належнiсть до категорiї осiб, що мають додатковi гарантiї у сприяннi
працевлаштуванню, одного з батькiв, якi мають на утриманнi дiтей вiком до шести рокiв, пiдтверджується копiєю свiдоцтва
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про народження дитини. У разi вiдсутностi документiв такi громадяни не можуть бути включенi роботодавцем у
розрахунок квоти робочих мiсць.
Враховуючи вищезазначене, дана гарантiя стосується як батька, так i матерi, але застосовується лише до одного з них.
Документального пiдтвердження, що працюючий другий iз батькiв не користується додатковою гарантiєю у сприяннi
працевлаштуванню, законодавством не передбачено.
Директор Департаменту ринку
працi та зайнятостi В. Зiнкевич
МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ 26.03.2014 N 135/021/106-14
Щодо розрахунку квоти для працевлаштування
громадян, якi мають додатковi гарантiї
Департамент ринку працi та зайнятостi Мiнiстерства соцiальної полiтики розглянув лист про надання роз'яснення та в
межах компетенцiї повiдомляє.
Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про зайнятiсть населення" один з батькiв або особа, яка їх замiнює i має на
утриманнi дiтей вiком до шести рокiв, вiднесенi до категорiї громадян, що мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню. Пiдприємствам, установам та органiзацiям з чисельнiстю штатних працiвникiв понад 20 осiб встановлюється
квота у розмiрi 5 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв за попереднiй календарний рiк.
Розрахунок квоти для забезпечення додаткових гарантiй у сприяннi працевлаштуванню громадян, якi визначенi статтею
14 Закону України "Про зайнятiсть населення", здiйснюється роботодавцями вiдповiдно до Порядку надання
роботодавцями територiальним органам Державної служби зайнятостi iнформацiї про зайнятiсть та працевлаштування
громадян, що мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню, затвердженого наказом Мiнiстерства соцiальної
полiтики вiд 16.05.2013 N 271. Згiдно iз цим Порядком один з батькiв або особа, яка їх замiнює i має на утриманнi одного
або кiлькох дiтей вiком до шести рокiв, зараховується для виконання квоти роботодавцем за одним з батькiв або особою,
яка їх замiнює.
Для цiлей, не пов'язаних iз розрахунком квоти для працевлаштування громадян, якi мають додатковi гарантiї з
працевлаштування, застосовуються категорiї осiб, визначенi статтею 14 Закону України "Про зайнятiсть населення".
Директор Департаменту ринку працi та зайнятостi Н. Зiнкевич
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
Про основи соцiальної захищеностi осiб з iнвалiднiстю
в Українi
IV. Працевлаштування, освiта i професiйна
пiдготовка осiб з iнвалiднiстю
Стаття 18. Забезпечення прав осiб з iнвалiднiстю на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числi з умовою
про виконання роботи вдома, здiйснюється шляхом їх безпосереднього звернення до пiдприємств, установ, органiзацiй чи
до державної служби зайнятостi.
Пiдбiр робочого мiсця здiйснюється переважно на пiдприємствi, де настала iнвалiднiсть, з урахуванням побажань особи
з iнвалiднiстю, наявних у неї професiйних навичок i знань, а також рекомендацiй медико-соцiальної експертизи.
Пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, зобов’язанi видiляти та
створювати робочi мiсця для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, у тому числi спецiальнi робочi мiсця, створювати для
них умови працi з урахуванням iндивiдуальних програм реабiлiтацiї i забезпечувати iншi соцiально-економiчнi гарантiї,
передбаченi законодавством, надавати державнiй службi зайнятостi iнформацiю, необхiдну для органiзацiї
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, i звiтувати Фонду соцiального захисту iнвалiдiв про зайнятiсть та працевлаштування
осiб з iнвалiднiстю у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Особам з iнвалiднiстю, якi не мають змоги працювати на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, державна служба
зайнятостi сприяє у працевлаштуваннi з умовою про виконання роботи вдома.
Стаття 18-1. Особа з iнвалiднiстю, яка не досягла пенсiйного вiку, не працює, але бажає працювати, має право бути
зареєстрованою у державнiй службi зайнятостi як безробiтна.
Рiшення про визнання особи з iнвалiднiстю безробiтною i взяття її на облiк для працевлаштування приймається центром
зайнятостi за мiсцем проживання особи з iнвалiднiстю на пiдставi поданих нею рекомендацiї МСЕК та iнших передбачених
законодавством документiв.
Державна служба зайнятостi здiйснює пошук пiдходящої роботи вiдповiдно до рекомендацiй МСЕК, наявних у особи з
iнвалiднiстю квалiфiкацiї та знань, з урахуванням її побажань.
Державна служба зайнятостi може за рахунок Фонду соцiального захисту iнвалiдiв надавати дотацiю роботодавцям на
створення спецiальних робочих мiсць для осiб з iнвалiднiстю, зареєстрованих у державнiй службi зайнятостi, а також
проводити професiйну пiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовку цiєї категорiї осiб з iнвалiднiстю у порядку,
встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Стаття 19. Для пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй осiб з
iнвалiднiстю, фiзичних осiб, якi використовують найману працю, установлюється норматив робочих мiсць для
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю у розмiрi чотирьох вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв
облiкового складу за рiк, а якщо працює вiд 8 до 25 осiб, - у кiлькостi одного робочого мiсця.
Пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю,
фiзичнi особи, якi використовують найману працю, самостiйно розраховують кiлькiсть робочих мiсць для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю вiдповiдно до нормативу, встановленого частиною першою цiєї статтi, i забезпечують
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю. При розрахунках кiлькiсть робочих мiсць округлюється до цiлого значення.
Пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю,
фiзичнi особи, якi використовують найману працю, самостiйно здiйснюють працевлаштування осiб з iнвалiднiстю у
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рахунок нормативiв робочих мiсць виходячи з вимог статтi 18 цього Закону.
Виконанням нормативу робочих мiсць у кiлькостi, визначенiй згiдно з частиною першою цiєї статтi, вважається
працевлаштування пiдприємством, установою, органiзацiєю, у тому числi пiдприємством, органiзацiєю громадських
органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, фiзичною особою, яка використовує найману працю, осiб з iнвалiднiстю, для яких це мiсце
роботи є основним.
До виконання пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, якi використовують найману працю,
нормативу робочих мiсць, визначеного згiдно з частиною першою цiєї статтi, може бути зараховано забезпечення роботою
осiб з iнвалiднiстю на пiдприємствах, в органiзацiях громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю шляхом створення
господарських об'єднань пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, якi використовують найману
працю, та пiдприємствами, органiзацiями громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю з метою координацiї виробничої,
наукової та iншої дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань.
Порядок реєстрацiї у Фондi соцiального захисту iнвалiдiв, його вiддiленнях, строки подання йому звiтiв про зайнятiсть
та працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, зарахування кiлькостi робочих мiсць для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю,
контролю за виконанням нормативу робочих мiсць та перевiрки пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi
пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, фiзичних осiб, якi використовують найману працю,
щодо їх реєстрацiї у Фондi соцiального захисту iнвалiдiв, його вiддiленнях, подачi щорiчного звiту, а також надання
державнiй службi зайнятостi iнформацiї, необхiдної для органiзацiї працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, визначаються
Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, зайнятiсть населення, з метою контролю за виконанням нормативу робочих мiсць, передбаченого
частиною першою цiєї статтi, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснює перевiрки пiдприємств,
установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, фiзичних осiб, якi
використовують найману працю, щодо реєстрацiї у Фондi соцiального захисту iнвалiдiв, подання ними звiтiв про зайнятiсть
та працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, виконання нормативу робочих мiсць, призначених для працевлаштування осiб з
iнвалiднiстю, у тому числi шляхом його зарахування.
Пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю,
фiзичнi особи, в яких за основним мiсцем роботи працює 8 i бiльше осiб, реєструються у вiдповiдних вiддiленнях Фонду
соцiального захисту iнвалiдiв за своїм мiсцезнаходженням i щороку подають цим вiддiленням звiт про зайнятiсть та
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю.
Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй осiб з
iнвалiднiстю, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, у разi незабезпечення виконання нормативiв робочих
мiсць для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, неподання Фонду соцiального захисту iнвалiдiв звiту про зайнятiсть та
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю несуть вiдповiдальнiсть у встановленому законом порядку.
Норматив робочих мiсць, призначених для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, порядок його встановлення
визначаються виключно цим Законом. Якщо iншими законами встановлюються нормативи робочих мiсць, призначених для
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, або порядок їх встановлення, вiдмiннi вiд зазначених у цьому Законi,
застосовуються положення цього Закону.
Стаття 20. Пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй осiб з
iнвалiднiстю, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, де середньооблiкова чисельнiсть працюючих осiб з
iнвалiднiстю менша, нiж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують вiдповiдним
вiддiленням Фонду соцiального захисту iнвалiдiв адмiнiстративно-господарськi санкцiї, сума яких визначається в розмiрi
середньої рiчної заробiтної плати на вiдповiдному пiдприємствi, в установi, органiзацiї, у тому числi на пiдприємствi, в
органiзацiї громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, у фiзичної особи, яка використовує найману працю, за кожне
робоче мiсце, призначене для працевлаштування особи з iнвалiднiстю i не зайняте особою з iнвалiднiстю. Для пiдприємств,
установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, фiзичних осiб, де
працює вiд 8 до 15 осiб, розмiр адмiнiстративно-господарських санкцiй за робоче мiсце, призначене для працевлаштування
особи з iнвалiднiстю i не зайняте особою з iнвалiднiстю, визначається в розмiрi половини середньої рiчної заробiтної плати
на вiдповiдному пiдприємствi, в установi, органiзацiї, у тому числi на пiдприємствi, в органiзацiї громадських органiзацiй
осiб з iнвалiднiстю, у фiзичної особи, яка використовує найману працю. Положення цiєї частини не поширюється на
пiдприємства, установи i органiзацiї, що повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв.
Порушення термiнiв сплати адмiнiстративно-господарських санкцiй тягне за собою нарахування пенi. Пеня
обчислюється виходячи з 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент сплати,
нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.
Сплату адмiнiстративно-господарських санкцiй i пенi пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства,
органiзацiї громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, проводять
вiдповiдно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженнi пiсля сплати всiх податкiв i зборiв
(обов'язкових платежiв).
Адмiнiстративно-господарськi санкцiї розраховуються та сплачуються пiдприємствами, установами, органiзацiями, у
тому числi пiдприємствами, органiзацiями громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, фiзичними особами, зазначеними в
частинi першiй цiєї статтi, самостiйно в строк до 15 квiтня року, наступного за роком, в якому вiдбулося порушення
нормативу, встановленого частиною першою статтi 19 цього Закону. При цьому до правовiдносин iз стягнення
адмiнiстративно-господарських санкцiй, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначенi статтею 250
Господарського кодексу України ( 436-15 ).
У разi несплати адмiнiстративно-господарських санкцiй або пенi чи неможливостi їх сплати за рiшенням суду їх
стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi
пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, фiзичної особи, яка використовує найману працю, в
порядку, передбаченому законом.
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КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА вiд 31 сiчня 2007 р. N 70
Про реалiзацiю статей 19 i 20 Закону України "Про основи соцiальної
захищеностi iнвалiдiв в Українi"
Вiдповiдно до статей 19 i 20 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" ( 875-12 ) Кабiнет
Мiнiстрiв України постановляє:
1. Затвердити такi, що додаються:
Порядок реєстрацiї пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, що використовують найману працю;
Порядок подання пiдприємствами, установами, органiзацiями та фiзичними особами, що використовують найману
працю, звiтiв про зайнятiсть i працевлаштування iнвалiдiв та iнформацiї, необхiдної для органiзацiї їх працевлаштування;
Порядок зарахування кiлькостi робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв до нормативу таких робочих мiсць у
господарських об'єднаннях, до складу яких входять пiдприємства громадських органiзацiй iнвалiдiв;
Порядок сплати пiдприємствами, установами, органiзацiями та фiзичними особами, що використовують найману працю,
суми адмiнiстративно-господарських санкцiй та пенi за невиконання нормативу робочих мiсць для працевлаштування
iнвалiдiв;
Порядок використання суми адмiнiстративно-господарських санкцiй та пенi за невиконання нормативу робочих мiсць
для працевлаштування iнвалiдiв, що надiйшли до державного бюджету;
Порядок проведення перевiрки пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, що використовують найману працю.
2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.
3. Мiнiстерству працi та соцiальної полiтики привести у тримiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у
вiдповiднiсть з цiєю постановою.
Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів
за 20___ рік
Подають
Підприємства, установи і організації, у тому
числі підприємства громадських організацій
інвалідів, фізичні особи, які використовують
найману працю, - відділенню Фонду соціального
захисту інвалідів за місцем їх реєстрації

Терміни
подання

Форма № 10-ПІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці України
10.02.2007 № 42
Річна
поштова

не пізніше
1 березня
після звітного
періоду

Найменування організації - респондента
Місцезнаходження
Коди організації - респондента
за ЄДРПОУ

території
(КОАТУУ)

виду
економічної
діяльності

форми
власності
(КФВ)

(КВЕД)

1

2

3

організаційноправової форми
господарювання
(КОПФГ)

4

5

* Тільки для підприємств державного сектору
Вид економічної діяльності
Форма власності
Організаційно-правова форма господарювання
Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована організація – респондент
Банківські реквізити МФО
Банк
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міністерства, іншого
центрального органу,
якому підпорядкована
організація – респондент
інформації (КОДУ)*

6

7

Кількість працівників та фонд оплати праці
Назва показників
Код рядка
Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

01

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до
чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

02

Кількість інвалідів – штатних працівників, які повинні працювати на робочих
місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України “Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні” (осіб)

03

Фонд оплати праці штатних працівників
(тис. грн.)

04

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

05

Сума адміністративно-господарських санкцій за
робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

06

“

“

невиконання нормативу

р.

Керівник
М.П.

Виконавець

Фактично за рік

(підпис, П.І.Б.)
Головний бухгалтер

(підпис, П.І.Б.)

(підпис, П.І.Б.)

Контактні телефони
МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 10.02.2007 N 42
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 13 лютого 2007 р. за N 117/13384
Iнструкцiя
щодо заповнення форми N 10-ПI (рiчна)
"Звiт про зайнятiсть i працевлаштування iнвалiдiв"
1. Загальнi положення
1.1. Форма N 10-ПI (рiчна) "Звiт про зайнятiсть i працевлаштування iнвалiдiв" (далi - звiт), що заповнюється за рiк,
поширюється на всi пiдприємства, установи i органiзацiї, у тому числi пiдприємства громадських органiзацiй iнвалiдiв,
фiзичних осiб, якi використовують найману працю, у яких працює за основним мiсцем роботи, вiд 8 i бiльше осiб (далi роботодавцi).
1.2. Роботодавцi, якi мають вiдокремленi пiдроздiли або належать до числа господарських об'єднань, створених з метою
координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань
вiдповiдно до статтi 19 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" ( 875-12 ), заповнюють
зведений звiт про зайнятiсть i працевлаштування iнвалiдiв.
1.3. Роботодавцi, якi мають вiдокремленi пiдроздiли, належать до числа роботодавцiв, що повнiстю утримуються за
рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв, чи господарських об'єднань, створених з метою координацiї
виробничої, наукової та iншої дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань вiдповiдно до статтi
19 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" ( 875-12 ), разом зi звiтом надають до
вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв за мiсцем їх державної реєстрацiї документи, визначенi Порядком подання
пiдприємствами, установами, органiзацiями та фiзичними особами, що використовують найману працю, звiтiв про
зайнятiсть i працевлаштування iнвалiдiв та iнформацiї, необхiдної для органiзацiї їх працевлаштування, затвердженим
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2007 N 70, а також перелiк пiдприємств, що входять до їх складу, за
формою згiдно з додатком.
2. Порядок складання звiту
2.1. Звiт складається роботодавцями щороку i до 1 березня, наступного пiсля звiтного перiоду, подається або
надсилається рекомендованим листом за мiсцем їх державної реєстрацiї вiддiленню Фонду соцiального захисту iнвалiдiв
(далi - вiддiлення Фонду).
2.2. Адресна частина звiту та її сiтка кодiв заповнюються роботодавцями за даними довiдки з Єдиного державного
реєстру пiдприємств та органiзацiй України.
3. Кiлькiсть працiвникiв та фонд оплати працi
3.1. У рядку 01 вiдображається середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу за рiк, яка
визначається вiдповiдно до пункту 3.2 Iнструкцiї зi статистики кiлькостi працiвникiв, затвердженої наказом Державного
комiтету статистики України вiд 28.09.2005 N 286 та зареєстрованої Мiнiстерством юстицiї України 30.11.2005 за N
1442/11722 (iз змiнами).
3.2. У рядку 02 вiдображається середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за рiк, яким вiдповiдно до чинного
законодавства встановлена iнвалiднiсть.
Фiзична особа, яка використовує найману працю, якщо їй вiдповiдно до чинного законодавства встановлена
iнвалiднiсть, збiльшує показник рядка 02 на одиницю. ( Пiдпункт 3.2 пункту 3 доповнено абзацом згiдно з Наказом
Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики N 527 вiд 12.11.2008 )
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3.3. У рядку 03 вiдображається кiлькiсть iнвалiдiв - штатних працiвникiв, якi повиннi працювати на робочих мiсцях,
створених роботодавцем, вiдповiдно до нормативу робочих мiсць для забезпечення працевлаштування iнвалiдiв,
установленого статтею 19 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" ( 875-12 ).
Показник рядка 03 визначається для роботодавцiв, у яких працює вiд 25 осiб, шляхом множення показника рядка 01 на 4
%, а для роботодавцiв, у яких працює вiд 8 до 25 осiб, дорiвнює 1 особi.
3.4. Данi щодо середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв облiкового складу (рядок 01), середньооблiкової
кiлькостi штатних працiвникiв, яким вiдповiдно до чинного законодавства встановлена iнвалiднiсть (рядок 02 ), та кiлькостi
iнвалiдiв, якi повиннi працювати на робочих мiсцях (рядок 03), вiдображаються в цiлих одиницях. Якщо при обчисленнi
виникає дробове число, його необхiдно округлити до цiлого (якщо пiсля коми число 5 i бiльше, то воно округлюється в бiк
збiльшення).
3.5. У рядку 04 вiдображається сума фактичних нарахувань за звiтний рiк за заробiтною платою штатних працiвникiв,
урахованих у рядку 01.
3.6. У рядку 05 вiдображається середньорiчна заробiтна плата штатного працiвника, яка розраховується за формулою
рядок 04 х 1 000
рядок 05 = -------------------------рядок 01
3.7. У рядку 06 вiдображається сума коштiв адмiнiстративно-господарських санкцiй, яку повинен сплатити
роботодавець у разi невиконання нормативу.
Для роботодавцiв, у яких працює 15 осiб i бiльше, сума коштiв адмiнiстративно-господарських санкцiй дорiвнює
рядок 06 = (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05
Для роботодавцiв, у яких працює вiд 8 до 15 осiб, сума коштiв адмiнiстративно-господарських санкцiй дорiвнює
рядок 05
рядок 06 = 1 х ----------------2
Директор Департаменту у справах iнвалiдiв I.Тарабукiна
ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 28.09.2005 N 286
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 30 листопада 2005 р. за N 1442/11722
Про затвердження Iнструкцiї зi статистики кiлькостi працiвникiв
1. Загальнi положення
1.6. Форми державних статистичних спостережень на пiдприємствах заповнюються на основi типових форм первинної
облiкової документацiї.
До первинної облiкової документацiї для визначення кiлькiсного складу працiвникiв належать:
наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на iншу роботу, припинення трудового договору;
особова картка;
наказ (розпорядження) про надання вiдпустки;
табель облiку використання робочого часу та розрахунку заробiтної плати;
розрахунково-платiжнi вiдомостi, розрахунковi вiдомостi, платiжнi вiдомостi;
особовi рахунки, трудовi договори (контракти), цивiльно-правовi договори й iншi документи первинного та
бухгалтерського облiку, затвердженi у встановленому порядку, що характеризують кiлькiсний та якiсний склад
працiвникiв, їхнiй дохiд у грошовiй, натуральнiй формах, а також розмiри пiльг i компенсацiй.
1.7. Вiдмiтки в табелi облiку використання робочого часу про причини вiдсутностi на роботi, тривалiсть робочого дня,
понаднормову роботу та iншi вiдхилення вiд нормальних умов працi здiйснюються лише на основi документiв, оформлених
належним чином (листки непрацездатностi, листки простоїв, довiдки про виконання державних або громадських обов'язкiв
тощо).
1.9. Показники кiлькостi працiвникiв у формах державних статистичних спостережень вiдображаються у цiлих
одиницях.
1.10. Форми державних статистичних спостережень складаються точно за встановлений календарний звiтний перiод:
мiсяць, квартал, перiод з початку року або рiк. Мiсячний звiт складається за перiод з першого до останнього (включно)
числа звiтного мiсяця, квартальний звiт - за перiод з 1 сiчня до останнього (включно) числа третього мiсяця звiтного
кварталу, рiчний - за перiод з 1 сiчня по 31 грудня.
2. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв
2.1. В облiкову кiлькiсть штатних працiвникiв включаються усi найманi працiвники, якi уклали письмово трудовий
договiр (контракт) i виконували постiйну, тимчасову або сезонну роботу один день i бiльше, а також власники
пiдприємства, якщо, крiм доходу, вони отримували заробiтну плату на цьому пiдприємствi.
2.2. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв визначається на певну дату звiтного перiоду, наприклад, на перше або
останнє число мiсяця, включаючи прийнятих працiвникiв i виключаючи тих, якi вибули в цей день.
Якщо пiдприємство на дату, вказану у формi державного статистичного спостереження, з будь-яких причин не
працювало (вихiдний або святковий день, з природних, технiчних та економiчних причин), облiкова кiлькiсть працiвникiв
вiдображається за станом на останнiй день роботи, що передував цiй датi.
2.3. В облiковiй кiлькостi штатних працiвникiв за кожний календарний день враховуються особи, якi фактично
працювали, а також вiдсутнi на роботi з будь-яких причин, тобто усi працiвники, якi перебувають у трудових вiдносинах,
незалежно вiд виду трудового договору.
2.4. До облiкової кiлькостi включаються штатнi працiвники, якi:
2.4.1 фактично з'явилися на роботу, включаючи тих, якi не працювали з причин простою;
2.4.2 прийнятi на роботу з випробувальним термiном;
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2.4.3 прийнятi або переведенi за iнiцiативою адмiнiстрацiї на роботу на неповний робочий день або неповний робочий
тиждень.
В облiковiй кiлькостi цi працiвники враховуються за кожний календарний день як цiлi одиницi, включаючи неробочi днi
тижня, що обумовленi при зарахуваннi на роботу.
До працiвникiв, прийнятих та переведених на роботу на неповний робочий день (тиждень), не належать тi категорiї
працiвникiв, яким вiдповiдно до законодавства встановлюється скорочена тривалiсть робочого часу, зокрема: працiвники,
молодшi 18 рокiв; зайнятi на роботах зi шкiдливими умовами працi; жiнки, яким наданi додатковi перерви у роботi для
годування дитини, iншi категорiї працiвникiв;
2.4.4 перебувають у службових вiдрядженнях, включаючи закордоннi;
2.4.5 уклали трудовий договiр з пiдприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники). До
облiкової кiлькостi штатних працiвникiв надомники включаються за кожний календарний день як цiлi одиницi;
2.4.6 прийнятi для замiщення працiвникiв, якi тимчасово вiдсутнi (через хворобу, вiдпустку у зв'язку з вагiтнiстю та
пологами, вiдпустку по догляду за дитиною до досягнення нею вiку, встановленого чинним законодавством або
колективним договором, та з iнших причин);
2.4.7 працюють згiдно з договорами (розпорядженнями, наказами) за межами пiдприємства;
2.4.8 направленi для виконання робiт вахтовим методом;
2.4.9 прийнятi на постiйну роботу за направленням державної служби зайнятостi згiдно з договором з роботодавцем про
надання дотацiї на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних;
2.4.10 iноземнi громадяни, якщо вони оформленi згiдно з нацiональним законодавством та одержують заробiтну плату;
2.4.11 студенти денних вiддiлень навчальних закладiв, аспiранти, а також учнi професiйно-технiчних навчальних
закладiв, з якими укладенi трудовi договори.
2.5. В облiкову кiлькiсть працiвникiв включаються також працiвники, якi були тимчасово вiдсутнi з таких причин:
2.5.1 не з'явились на роботу через хворобу (протягом всього перiоду захворювання до повернення на роботу вiдповiдно
до листкiв непрацездатностi або до вибуття через iнвалiднiсть);
2.5.2 у зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язкiв;
2.5.3 тимчасово переведенi на роботу на iнше пiдприємство на пiдставi договорiв мiж суб'єктами господарювання;
2.5.4 направленi з вiдривом вiд виробництва до навчальних закладiв для пiдвищення квалiфiкацiї або оволодiння новою
професiєю (спецiальнiстю), перепiдготовки та стажування на iншi пiдприємства або за кордон;
2.5.5 навчаються у навчальних закладах, аспiрантурах, та перебувають у вiдпустках у зв'язку з навчанням, вступом до
навчальних закладiв або якi не з'явилися на роботу в наданi їм додатковi вiльнi днi, незалежно вiд їхньої оплати;
2.5.6 перебувають у щорiчних основних та додаткових, творчих вiдпустках, що наданi вiдповiдно до законодавства,
колективного договору та трудового договору (контракту);
2.5.7 перебувають у вiдпустках без збереження заробiтної плати за згодою сторiн та в iнших випадках, передбачених
законодавством, а також у вiдпустках з iнiцiативи адмiнiстрацiї;
2.5.8 перебувають у вiдпустках у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
2.5.9 перебувають у вiдпустках для догляду за дитиною до досягнення нею вiку, передбаченого чинним законодавством
або колективним договором пiдприємства, включаючи тих, якi усиновили новонароджену дитину безпосередньо з
пологового будинку;
2.5.10 мають вихiдний день згiдно з графiком роботи пiдприємства;
2.5.11 одержали день вiдпочинку за роботу у вихiднi та святковi i неробочi днi;
2.5.12 беруть участь у страйках;
2.5.13 здiйснили прогули;
2.5.14 вiдстороненi вiд виконання повноважень;
2.5.15 перебувають пiд слiдством до рiшення суду.
2.6. Не включаються до облiкової кiлькостi штатних працiвникiв такi категорiї:
2.6.1 прийнятi на роботу за сумiсництвом з iнших пiдприємств.
Працiвник, який отримує на одному пiдприємствi двi, пiвтори ставки, тобто оформлений за сумiсництвом на тому
самому пiдприємствi, де й основне мiсце роботи (внутрiшнє сумiсництво), або менше однiєї ставки, в облiковiй кiлькостi
штатних працiвникiв враховується як одна фiзична особа;
2.6.2 залученi до виконання робiт за цивiльно-правовими договорами (договорами пiдряду).
Працiвник, який перебуває в облiковому складi пiдприємства i уклав цивiльно-правовий договiр з цим самим
роботодавцем, враховується в облiковiй та середньооблiковiй кiлькостi працiвникiв один раз за мiсцем основної роботи та
не враховується у кiлькостi працюючих за цивiльно-правовими договорами;
2.6.3 переведенi з iнших пiдприємств згiдно з договорами мiж суб'єктами господарювання;
2.6.4 учнi, слухачi професiйно-технiчних навчальних закладiв, якi проходять виробниче навчання та виробничу
практику на пiдприємствi згiдно з договорами про надання робочих мiсць для зазначених цiлей;
2.6.5 особи, направленi пiдприємствами для навчання у навчальних закладах з вiдривом вiд виробництва, якi одержують
за рахунок коштiв цих пiдприємств тiльки стипендiю;
2.6.6 особи, якi навчаються за рахунок коштiв, передбачених у зведених кошторисах будiвництва, для роботи на
пiдприємствах, якi будуть вводитися в дiю;
2.6.7 працiвники, якi подали заяви про звiльнення i припинили роботу до закiнчення строку попередження або якi
припинили роботу без попередження адмiнiстрацiї. Вони виключаються iз облiкового складу працiвникiв з першого дня
невиходу на роботу.
3. Визначення середньої кiлькостi працiвникiв
3.1. Середня кiлькiсть працiвникiв пiдприємства за перiод (мiсяць, квартал, з початку року, рiк) визначається як сума
таких показникiв:
середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв;
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середньої кiлькостi зовнiшнiх сумiсникiв;
середньої кiлькостi працюючих за цивiльно-правовими договорами.
3.2. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв розраховується на пiдставi щоденних даних про облiкову кiлькiсть
штатних працiвникiв, якi повиннi уточнюватись вiдповiдно до наказiв про прийом, переведення працiвника на iншу роботу
та припинення трудового договору.
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за кожен день має вiдповiдати даним табельного облiку використання робочого
часу працiвникiв, на пiдставi якого визначається кiлькiсть працiвникiв, якi з'явились або не з'явились на роботу.
3.2.1. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за мiсяць обчислюється шляхом пiдсумовування кiлькостi
штатних працiвникiв облiкового складу за кожний календарний день звiтного мiсяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для
лютого - по 28 або 29), включаючи вихiднi, святковi та неробочi днi, i дiлення одержаної суми на число календарних днiв
звiтного мiсяця.
Кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу за вихiдний, святковий i неробочий день приймається на рiвнi
облiкової кiлькостi працiвникiв за попереднiй робочий день. У випадку двох або бiльше вихiдних чи святкових i неробочих
днiв пiдряд кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу за кожний з цих днiв приймається на рiвнi кiлькостi
працiвникiв облiкового складу за робочий день, що їм передував.
3.2.2. При обчисленнi середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв облiкового складу враховуються всi категорiї
працiвникiв облiкового складу, зазначенi у пунктах 2.4, 2.5 цiєї Iнструкцiї, крiм працiвникiв, якi перебувають у вiдпустках у
зв'язку з вагiтнiстю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею вiку, передбаченого чинним
законодавством або колективним договором пiдприємства, включаючи тих, якi усиновили новонароджену дитину
безпосередньо з пологового будинку (пiдпункти 2.5.8 - 2.5.9 Iнструкцiї). Облiк цих категорiй працiвникiв ведеться окремо.
3.2.3. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу в цiлому по пiдприємству, що працює за умов
п'ятиденного робочого тижня, визначається у такому порядку:
Приклад.
-----------------------------------------------------------------| Числа
|
Кiлькiсть
|
У тому числi
|
Пiдлягають
|
| мiсяця |
штатних
|пiдлягає виключенню| включенню до
|
|
| працiвникiв |
iз
|
розрахунку
|
|
| облiкового
| середньооблiкової |середньооблiкової|
|
|складу (пункти | кiлькостi штатних |кiлькостi штатних|
|
|
2.4, 2.5
|
працiвникiв
|
працiвникiв
|
|
| Iнструкцiї) |(пiдпункти 2.5.8 - |
|
|
|
| 2.5.9 Iнструкцiї) |
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|
А
|
1
|
2
|
3 = 1 - 2
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|1
|
253
|
3
|
250
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|2
|
253
|
3
|
250
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|3 (субота)|
253
|
3
|
250
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|4 (недiля)|
253
|
3
|
250
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|5
|
257
|
3
|
254
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|6
|
257
|
3
|
254
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|7
|
260
|
3
|
257
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|8
|
260
|
3
|
257
|
|(святковий|
|
|
|
|день)
|
|
|
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|...
|
...
|
...
|
...
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|28
|
260
|
3
|
257
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|29
|
258
|
2
|
256
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|30
|
258
|
2
|
256
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|31
|
258
|
2
|
256
|
|(субота) |
|
|
|
|----------+---------------+-------------------+-----------------|
|Всього
|
8020
|
90
|
7930
|
-----------------------------------------------------------------У наведеному прикладi кiлькiсть працiвникiв облiкового складу, що пiдлягають включенню для розрахунку
середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв за всi днi мiсяця, становить 7930 осiб, календарна кiлькiсть днiв - 31,
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середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу за мiсяць у цьому разi становить 256 осiб (7930 : 31).
3.2.4. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на пiдприємствах, якi працювали неповний мiсяць (наприклад,
на створених або лiквiдованих пiдприємствах, таких, що мають сезонний характер виробництва), визначається шляхом
дiлення суми облiкової кiлькостi штатних працiвникiв за всi днi роботи пiдприємства у звiтному мiсяцi, включаючи вихiднi
та святковi i неробочi днi за перiод роботи, на число календарних днiв у звiтному мiсяцi.
Приклад. Створене пiдприємство почало працювати з 24 листопада. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв
пiдприємства становила: 24 листопада - 83 особи, 25 - 83 особи, 26 - 83 особи, 27 (субота) - 83 особи, 28 (недiля) - 83 особи,
29 - 85 осiб, 30 - 86 осiб. Сума облiкової кiлькостi працiвникiв за листопад - 586 осiб, календарна кiлькiсть днiв у листопадi
- 30, середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв у листопадi - 20 осiб (586 : 30).
Слiд мати на увазi, що до створених пiдприємств не належать пiдприємства, створенi на базi лiквiдованих
(реорганiзованих) юридичних осiб, вiдокремлених або несамостiйних пiдроздiлiв.
Пiдприємства, якi тимчасово припинили роботу з економiчних причин, визначають середньооблiкову кiлькiсть штатних
працiвникiв у середньому за перiод на загальних пiдставах.
3.2.5. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за перiод з початку року (у тому числi за квартал, пiврiччя, 9
мiсяцiв, рiк) обчислюється шляхом пiдсумовування середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв за всi мiсяцi роботи
пiдприємства, що минули за перiод з початку року до звiтного мiсяця включно, та дiлення одержаної суми на кiлькiсть
мiсяцiв у цьому перiодi, тобто вiдповiдно на 2, 3, 4, ... 12.
Приклад. Пiдприємство мало середньооблiкову кiлькiсть штатних працiвникiв: у сiчнi - 620 осiб, лютому - 640 осiб,
березнi - 690 осiб. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 1 квартал становить 650 осiб (620 + 640 + 690) : 3).
3.2.6. Пiдприємство, що працювало неповний рiк (сезонний характер виробництва або створення пiсля сiчня, за
винятком тих пiдприємств, якi вимушено зупиняли виробництво з iнiцiативи адмiнiстрацiї), середньооблiкову кiлькiсть
штатних працiвникiв за рiк визначає також шляхом пiдсумовування зазначеної кiлькостi працiвникiв за всi мiсяцi роботи
пiдприємства i дiлення одержаної суми на 12.
Приклади. 1) Пiдприємство з сезонним характером виробництва (цукровi заводи, iншi виробництва, що займаються
переробкою сiльгосппродукцiї) почало працювати у серпнi i закiнчило у груднi того самого року. Середньооблiкова
кiлькiсть штатних працiвникiв становила: у серпнi - 641 особу, вереснi - 1254 особи, жовтнi - 1316 осiб, листопадi - 820
осiб, груднi - 457 осiб. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за рiк становить 374 особи (641 + 1254 + 1316 + 820
+ 457): 12).
2) Пiдприємство почало працювати у березнi. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв становила: у березнi 450 осiб, квiтнi - 660 осiб, травнi - 690 осiб. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за перiод з початку року (5
мiсяцiв) становить 360 осiб (450 + 660 + 690) : 5).
3.3. Середня кiлькiсть зовнiшнiх сумiсникiв i працюючих за цивiльно-правовими договорами за мiсяць розраховується
аналогiчно до методологiї визначення середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв, викладеної у пунктi 3.2 цiєї
Iнструкцiї.
При цьому працiвники цих категорiй ураховуються як цiлi одиницi, незалежно вiд тривалостi робочого часу протягом
усього термiну дiї договору.
Кiлькiсть працiвникiв за вихiдний або святковий i неробочий день ураховується на рiвнi робочого дня, що їм передував.
До кiлькостi працюючих за цивiльно-правовими договорами не належать громадяни-пiдприємцi, якi виконували роботи
згiдно з цивiльно-правовими договорами.
Середня кiлькiсть зовнiшнiх сумiсникiв i працюючих за цивiльно-правовими договорами за перiод з початку року i рiк
визначається шляхом пiдсумовування середньої кiлькостi цих працiвникiв за усi мiсяцi з початку року i дiлення отриманої
суми на кiлькiсть мiсяцiв, тобто на 2, 3, 4, 5 ... 12.
4. Визначення середньої кiлькостi
працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi
4.1. В еквiвалент повної зайнятостi перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звiтному перiодi. Вiн
включає як штатних працiвникiв пiдприємства, так i тих, якi не перебувають в облiковому складi та залученi до роботи
згiдно з договорами i мають нарахування з фонду оплати працi.
4.2. Кiлькiсть штатних працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi визначається у такому порядку.
За кожною категорiєю штатних працiвникiв, для яких встановлено робочий тиждень рiзної тривалостi, визначається
загальна кiлькiсть людино-годин робочого часу (вiдпрацьованого та невiдпрацьованого), за який була нарахована заробiтна
плата. Загальна кiлькiсть людино-годин, за якi була нарахована заробiтна плата за кожною категорiєю працiвникiв, дiлиться
на табельний фонд робочого часу, визначений з урахуванням тривалостi робочого тижня, встановленої на пiдприємствi
згiдно з законодавством або колективним договором.
До працiвникiв, для яких встановлено скорочену тривалiсть робочого часу, належать: особи вiком до 18 рокiв, зайнятi на
роботах зi шкiдливими умовами працi, медичнi, педагогiчнi працiвники тощо (ст. 51 КЗпП України ( 322-08 ).
Якщо на пiдприємствi для усiх працiвникiв або їхньої частини тимчасово встановлено скорочену тривалiсть робочого
часу через економiчнi причини, розрахунок табельного фонду робочого часу здiйснюється, виходячи iз тривалостi,
встановленої вiдповiдно до законодавства.
Розрахунок табельного фонду робочого часу працiвникiв, для яких запроваджено пiдсумований облiк робочого часу,
здiйснюється згiдно з передбаченим для них графiком роботи.
4.2.1. До кiлькостi оплачених людино-годин ураховуються людино-години, за якi працiвникам здiйснено нарахування з
фонду оплати працi:
вiдпрацьований час;
час вiдпусток (основнi, додатковi, у тому числi у зв'язку iз навчанням, творчi вiдпустки) у частинi, що припадає на
робочi днi звiтного мiсяця;
час вiдсутностi працiвникiв у зв'язку з навчанням, виконанням державних або громадських обов'язкiв, простоїв та iнших
неявок, якi оплачуються згiдно з чинним законодавством.
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При обчисленнi середньої кiлькостi штатних працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi не враховується час,
вiдпрацьований понаднормово. Тобто штатний працiвник, який працював у звiтному мiсяцi (перiодi) понаднормово, в
еквiвалентi повної зайнятостi враховується як одна фiзична особа.
Водночас при заповненнi форм державних статистичних спостережень час, вiдпрацьований понаднормово, враховується
у загальнiй кiлькостi оплаченого та вiдпрацьованого часу.
4.2.2. До оплаченого часу не включаються неоплаченi неявки та втрати робочого часу:
вiдпустки без збереження заробiтної плати;
невiдпрацьований час у зв'язку з роботою працiвникiв у режимi неповного робочого дня (тижня);
перiод тимчасової непрацездатностi;
прогули та iншi втрати робочого часу.
4.3. Кiлькiсть надомникiв в еквiвалентi повної зайнятостi визначається окремо шляхом дiлення фактично нарахованих за
звiтний мiсяць цим працiвникам коштiв на оплату працi на середньомiсячну заробiтну плату одного штатного працiвника
(за цей самий мiсяць).
4.4. До середньої кiлькостi працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi включається також перерахована кiлькiсть
працiвникiв, якi не перебувають в облiковому складi (штатi) пiдприємства та залученi до роботи на пiдприємствi.
4.4.1. Зовнiшнi сумiсники враховуються в еквiвалентi повної зайнятостi пропорцiйно оплаченому часу, вiдповiдно до
пункту 4.2 цiєї Iнструкцiї.
4.4.2. Працiвники, якi виконували роботу згiдно з цивiльно-правовими договорами (крiм громадян-пiдприємцiв),
ураховуються за кожен календарний день як цiлi одиницi протягом усього термiну дiї договору, отримана сума дiлиться на
кiлькiсть календарних днiв у звiтному перiодi.
4.4.3. Працiвники, якi згiдно з договорами мiж суб'єктами господарювання переведенi на роботу на iншi пiдприємства,
включаються до середньої кiлькостi працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi за мiсцем фактичного нарахування їм
заробiтної плати.
Їхня кiлькiсть в еквiвалентi повної зайнятостi розраховується аналогiчно кiлькостi працiвникiв, якi виконували роботу
згiдно з цивiльно-правовими договорами.
4.4.4. Кiлькiсть учнiв, слухачiв професiйно-технiчних навчальних закладiв, якi проходять виробниче навчання та
виробничу практику на пiдприємствi, в еквiвалентi повної зайнятостi визначається шляхом дiлення фактично нарахованих
за звiтний мiсяць цим працiвникам коштiв на оплату працi на середньомiсячну заробiтну плату одного штатного працiвника
(за цей самий мiсяць).
4.5. Iншi категорiї осiб, якi не перебувають в облiковому складi пiдприємства i не перерахованi у пунктi 4.4 цiєї
Iнструкцiї, до розрахунку кiлькостi працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi не включаються.
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