
Проект 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

 

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є : 

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. Закон України „Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради 

України, 2013 p., № 24, із наступними змінами) викласти в такій редакції: 

 

„ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ 

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 

 

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні, фінансові та організаційні 

засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави 

щодо захисту прав громадян на працю та реалізацію їхніх прав на соціальний захист 

від безробіття.  

 

Розділ І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) активні заходи державної політики у сфері зайнятості населення – комплекс 

організаційно-економічних та правових дій та послуг, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності робочої сили, збільшення попиту на неї, зниження рівня 

безробіття, неформальної зайнятості та запобігання нелегальній трудовій міграції; 

2) безробітний – особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи 

немає заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела 

існування, готова та здатна приступити до роботи; 

3) вакансія – вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована 

особа; 

4) ваучер – документ встановленого зразка, що дає зайнятій особі відповідно до 

цього Закону право на перепідготовку за робітничими професіями, підготовку на 

наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, підвищення кваліфікації, отримання 

спеціалізації, здобуття ступеню бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на 

основі здобутої вищої освіти не нижче ступеню бакалавра у суб’єктів освітньої 

діяльності; 

5) відряджений іноземний працівник – іноземець чи особа без громадянства, 

який перебуває у трудових відносинах з іноземним роботодавцем, що направив 

такого працівника  в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг) 

відповідно до договору (контракту), укладеного між українським та іноземним 

суб’єктами господарювання;  
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6) вільно обрана зайнятість – реалізація права громадянина вільно обирати вид 

діяльності, не заборонений законом (зокрема такий, що не пов’язаний з виконанням 

оплачуваної роботи), а також професію та місце роботи відповідно до своїх 

здібностей і потреб; 

7) державне регулювання зайнятості – формування і реалізація державної 

політики у сфері зайнятості населення з метою створення умов для забезпечення 

продуктивної вільно обраної зайнятості і соціального захисту в разі настання 

безробіття; 

8) довготривалий безробітний – зареєстрований безробітний, який протягом 

360 днів і більше з дня реєстрації регіональним агентством зайнятості не був 

працевлаштований; 

9) домашній працівник – особа, яка займається домашньою працею в межах 

трудових відносин з фізичною особою (уповноваженим представником сім’ї), який 

використовує працю домашніх працівників для обслуговування домашнього 

господарства; 

10) загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 

(далі – страхування на випадок безробіття) – система прав, обов’язків і гарантій, яка 

передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від 

застрахованих осіб обставин та надання послуг відповідно до цього Закону за рахунок 

коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття;  

11) зайнятість – не заборонена законодавством вільно обрана діяльність осіб, 

пов’язана із використанням їх фізичних, інтелектуальних здібностей для задоволення 

їх особистих та суспільних потреб, з метою одержання доходу (заробітної плати), а 

також діяльність осіб, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах, які 

здійснюють спільно господарську діяльність, зайняті в особистому селянському 

господарстві, або працюють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх власності; 

12) зареєстрований безробітний – особа працездатного віку, яка зареєстрована 

регіональним агентством зайнятості як безробітна, готова та здатна приступити до 

роботи;  

13) іноземний найманий працівник – іноземець або особа без громадянства, що 

працює за трудовим договором (контрактом) в українського роботодавця відповідно 

до законодавства України;  

14) конкурентоспроможність працівника – сукупність якостей особи, що 

характеризують її здатність працювати, рівень володіння знаннями, уміннями та 

навичками; 

15) необґрунтована відмова у працевлаштуванні – відмова у прийнятті на 

роботу за наявності вакансії без будь-яких мотивів або підстав, що не стосуються 

кваліфікації, професійних чи ділових якостей працівника;  

16) неформальна зайнятість – фактична зайнятість особи у випадках коли: 

з особою не укладено трудовий договір та роботодавцем не подано відомості 

про трудові відносини в установленому законодавством порядку; 

з особою укладено трудовий договір, але реальні і фактичні умови трудових 

відносин не відповідають повідомленим та зареєстрованим, зокрема коли заробітна 

плата (винагорода) не оподатковується повністю або частково відповідно до 

реального розміру заробітної плати (винагороди), незалежно від статусу працівників;  

особа здійснює підприємницьку діяльність або є самозайнятою особою без 

державної реєстрації в установленому законодавством порядку; 
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особа здійснює підприємницьку діяльність або є самозайнятою особою, або 

виконує роботу (надає послуги) за цивільно-правовим договором та не сплачує 

податки, збори, обов’язкові платежі відповідно до реального розміру доходу 

(винагороди) в повному обсязі; 

в інших випадках фактичної зайнятості особи, що приносить дохід 

(винагороду) без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку.  

17) нове робоче місце – робоче місце, що створене у зв’язку із створенням 

нового суб’єкта господарювання або шляхом збільшення штатної чисельності 

працівників у діючого суб’єкта господарювання за умови відсутності зменшення 

середньомісячної чисельності працівників за попередні дванадцять календарних 

місяців; 

18) об’єкт страхування на випадок безробіття – страховий випадок, із 

настанням якого у застрахованої особи (члена її сім’ї, іншої особи) виникає право на 

отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання  послуг, 

передбачених цим Законом;  

19) особи працездатного віку – особи віком від 16 років, які не досягли 

встановленого Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування” пенсійного віку; 

20) особа, яка шукає роботу – особа, яка здійснює пошук роботи чи обирає 

спосіб зайнятості, не заборонений законом, та звернулася до регіонального агентства 

зайнятості чи приватного агентства зайнятості з метою отримання послуг, визначених 

цим Законом; 

21) підприємство-користувач – юридична особа, самозайнята особа, фізична 

особа, яка укладає договір про надання персоналу із приватним агентством 

зайнятості; 

22) працівник, переведений в межах корпорації (керівник, спеціаліст, 

випускник – стажер) – іноземець чи особа без громадянства, у тому числі ті, які 

відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ 

України до СОТ (стаття ІІ Генеральної угоди про торгівлю послугами) належить до 

категорії „внутрішньокорпоративні цесіонарії”; 

23) приватне агентство зайнятості – юридична особа чи фізична особа- 

підприємець, що зареєстрована в установленому законодавством порядку та внесена 

до переліку приватних агентств зайнятості, що здійснює діяльність з надання послуг, 

пов’язаних із зайнятістю населення в Україні та за кордоном, відповідно до цього 

Закону; 

24) прийнятна робота – робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), 

кваліфікації та/або компетентності особи, а також набутому нею за період своєї 

трудової діяльності досвіду роботи, іншим критеріям, визначеним цим Законом;  

25) продуктивна зайнятість – зайнятість населення, яка завдяки 

високопродуктивній праці створює необхідні для розвитку суспільства ресурси і дає 

працівникові дохід, не менший встановлених законодавством гарантій, що дає змогу 

задовольнити потреби працівника на рівні, не менше встановлених законодавством 

гарантій; 

26) професійне навчання – процес набуття та удосконалення професійних 

знань, компетентності особи з урахуванням її здібностей, що забезпечує отримання 

або підвищення відповідного рівня повної або часткової професійної кваліфікації, 

професійної компетентності для зайнятості та підвищення конкурентоспроможності 

на ринку праці; 
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27) професійна орієнтація (профорієнтація) – комплекс взаємопов’язаних 

економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, 

спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію 

здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших 

чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду зайнятості; 

28) профілювання – система оцінки ступеню мотивації до праці особи, яка 

шукає роботу, чи безробітного, попиту на їх професію на ринку праці, можливості 

працевлаштування, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу та видів 

послуг, що надаватимуться з метою їх інтеграції на ринок праці;   

29) страхові внески – кошти відрахувань на страхування на випадок безробіття, 

сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання  чинності Законом України 

„Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування”, кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, спрямовані на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття відповідно до пропорцій розподілу, визначених Кабінетом 

Міністрів України; 

30) страховий випадок – це подія, через яку:  

застраховані особи втратили заробітну плату (грошове забезпечення) або інші 

передбачені законодавством України доходи внаслідок втрати роботи з незалежних 

від них обставин та зареєстровані в установленому порядку як безробітні;   

застраховані особи опинилися в стані часткового безробіття;  

31) страховий ризик – обставини, внаслідок яких особи можуть втратити  

роботу і потребують матеріальної підтримки та послуг за цим Законом;  

32) страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає 

страхуванню на випадок безробіття та за який сплачено страхові внески (нею, 

роботодавцем);  

33) страховик – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; 

34) суб’єкти ринку праці – особи, які шукають роботу, безробітні, працівники, 

роботодавці; 

35) суб’єкти страхування на випадок безробіття – застраховані особи, а у 

випадках, передбачених цим Законом, також члени їх сімей та інші особи, 

страхувальники та страховик;  

36) трудова міграція – переміщення особи, пов’язане з перетинанням 

державного кордону або меж адміністративно-територіальної одиниці в межах 

України з метою працевлаштування, зайнятості;  

37) трудова мобільність – готовність і можливість особи змінити професію, 

спеціальність, вид зайнятості, а також змінити місце перебування, проживання з 

метою працевлаштування, зайнятості.  

2. Терміни „працівник”, „самозайнята особа”, „застрахована особа”, 

„мінімальний страховий внесок”, „страхувальники”, „роботодавці”, „неформальне 

професійне навчання”, „компетентність”, „професійні стандарти”, „особисте 

селянське господарство”, „внутрішньо-переміщені особи”, вживаються у значенні, 

наведеному в Податковому кодексі України, законах України „Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, „Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності”, „Про 

професійний розвиток працівників”, „Про освіту”, „Про особисте селянське 
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господарство”, „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо-переміщених осіб” 

відповідно.  

 

Стаття 2. Законодавство про зайнятість населення та страхування на випадок 

безробіття 

1. Відносини у сфері зайнятості населення та страхування на випадок 

безробіття регулюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про 

працю України, Господарським, Цивільним, Податковим кодексами, Основами 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

законами України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування”, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, 

іншими актами законодавства. 

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про зайнятість населення, страхування на випадок 

безробіття, то застосовуються норми міжнародного договору. 

 

Стаття 3. Основні права у сфері зайнятості населення 

1. Кожен має право на зайнятість, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується.  

2. Примушування до праці у будь-якій формі забороняється.  

3. Зайнятість населення забезпечується шляхом укладення трудових договорів 

(контрактів), цивільно-правових договорів, провадження підприємницької діяльності, 

самозайнятості та інших видів діяльності, не заборонених законом. 

4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких 

визнано в Україні біженцями, особами, що потребують додаткового захисту, яким 

надано притулок в Україні, тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на 

імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, 

встановлених для громадян України. 

5. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для 

працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на 

підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в 

порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

6. Основними правами у сфері зайнятості населення є: 

1) право особи на вибір місця роботи, виду зайнятості; 

2) право особи на професійну орієнтацію; 

3) право особи на професійне навчання впродовж життя; 

4) право особи на підтвердження професійної кваліфікації, здобутої шляхом 

неформального/інформального навчання; 

5) право особи на отримання послуг з працевлаштування та інших послуг на 

ринку праці; 

6) право особи на соціальний захист у разі настання безробіття; 

7) право особи на доступ до інформації у сфері зайнятості населення; 
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8) право особи на захист прав у сфері праці та зайнятості населення. 

 

Стаття 4. Захист від проявів дискримінації у сфері зайнятості населення 

1. Держава гарантує особі  захист від будь-яких проявів дискримінації у сфері 

зайнятості населення за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного, національного та соціального  походження, віку, 

стану здоров’я, інвалідності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, підозри 

чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, вагітності, 

сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці, громадському 

об’єднанні, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших 

органів щодо захисту своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті 

їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або 

умовами її виконання. 

2. Не вважається дискримінацією здійснення заходів щодо додаткового 

сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян. 

3. Забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії (прийом на роботу) 

зазначати вимоги, передбачені частиною першою цієї статті, пропонувати роботу 

(зайнятість) лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка 

може виконуватися виключно особами певної статі, відповідно до законодавства. 

Обмеження щодо змісту оголошень (реклами) про вакансії (прийом на роботу) 

та відповідальність за порушення встановленого порядку їх розповсюдження 

регулюються Законом України „Про рекламу”. 

 

Стаття 5. Зайняте населення 

1. До зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах 

трудового договору (контракту), або є зайнятими за іншими видами діяльності, не 

забороненими законодавством,  у тому числі: 

1) фізичні особи-підприємці; 

2) фізичні особи-засновники, учасники, акціонери юридичних осіб, у тому 

числі одноособово; 

3) члени органів управління юридичними особами; 

4) члени особистого селянського господарства; 

5) члени фермерського господарства; 

6) особи, які проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу; 

7) особи, які працюють за кордоном; 

8) особи, які надають послуги, виконують роботи за цивільно-правовими 

договорами, зокрема індивідуальні послуги фізичним особам, електронні послуги 

через мережу Інтернет, без реєстрації як фізична особа-підприємець; 

9) особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність; 

10) особи, які здобувають освіту за денною формою у закладах загальної 

середньої, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та поєднують 

навчання з роботою; 

11) особи, які є членами кооперативів (якщо вони обіймають у такому 

кооперативі посади, що передбачають отримання доходу); 
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12) особи, які є керівниками, членами органів управління, інших органів 

громадського об’єднання (коли вони отримують винагороду (дохід) за виконання 

своїх повноважень та завдань); 

13) особи, які є творцями об’єктів права інтелектуальної власності та 

отримують винагороду (дохід) від розпорядження майновими правами на такі 

об’єкти. 

2. До зайнятого населення також належать: 

1) непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною з 

інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за 

висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 

80-річного віку, та отримують допомогу, компенсацію та /або надбавку відповідно до 

законодавства; 

2) батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо 

вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства; 

3) особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, та одержує грошову допомогу на догляд за ним 

відповідно до законодавства. 

 

Стаття 6. 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; 

утримує без одного з подружжя дитину віком до 14 років; дитину з 

інвалідністю; особу з інвалідністю з дитинства та/або особу з інвалідністю I групи 

(незалежно від причини інвалідності); 

2) особи, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк, або примусового лікування; 

3) молодь –  особи віком від 15 до 28 років (у тому числі особи з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 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), які закінчили або припинили навчання у закладах загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а 

також після звільнення зі строкової військової служби, військової служби за призовом 

під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб 

офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, які протягом шести 

місяців після закінчення або припинення навчання чи служби звернулися за 

сприянням у працевлаштуванні до регіонального агентства зайнятості; 

4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до Закону 

України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 5 і 

менше років; 

5) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 

Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 

6) внутрішньо переміщені особи; 
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7) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого Законом 

України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 

2. Для працевлаштування категорій громадян, зазначених у пунктах 1-6 

частини першої цієї статті, роботодавцям, які мають середньооблікову чисельність 

штатних працівників понад 20 осіб, встановлюється квота у розмірі 5 відсотків 

середньооблікової чисельності штатних працівників. 

Для працевлаштування категорій громадян, зазначених у пункті 4 частини 

першої цієї статті, роботодавцям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб 

встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій 

чисельності штатних працівників. 

Для працевлаштування категорій громадян, зазначених у пункті 7 частини 

першої цієї статті, норматив працевлаштування на роботу встановлюється Законом 

України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. 

3. Роботодавці самостійно щорічно розраховують квоту працевлаштування 

відповідно до частини другої цієї статті, з урахуванням чисельності працівників, які 

вже працюють з нормальною тривалістю робочого часу (за виключенням випадків, 

визначених законодавством, колективним договором) у роботодавця і належать до 

таких, яким надаються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім осіб з 

інвалідністю). Роботодавці можуть звернутися за сприянням у працевлаштуванні 

такої категорії громадян до регіонального агентства зайнятості. 

4. При відмові у прийнятті на роботу громадянам, зазначеним у частині першій 

цієї статті, роботодавці повідомляють їм причини відмови в працевлаштуванні у 

письмовій формі. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

Стаття 7. Основні завдання державної політики у сфері зайнятості населення 

Основними завданнями державної політики у сфері зайнятості населення є: 

1) забезпечення рівних можливостей населення у реалізації конституційного 

права на працю; 

2) сприяння розвитку економіки для створення нових робочих місць;  

3) збалансування попиту та пропозиції обсягу та рівня кваліфікації робочої 

сили на ринку праці шляхом системного прогнозування потреб економіки; 

4) сприяння зменшенню масштабів неформальної зайнятості та переходу 

зайнятих осіб з неформального у формальний сектор економіки; 

5) зростання рівня зайнятості населення, повернення безробітних до 

продуктивної зайнятості, залучення на ринок праці економічно неактивного 

населення; 

6) об’єднання зусиль суб’єктів ринку праці та інших заінтересованих сторін під 

час реалізації активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення; 

7)  забезпечення продуктивної та вільно обраної зайнятості з гідними умовами 

та оплатою праці в процесі формування та реалізації державної політики; 

8) сприяння ефективному використанню трудових ресурсів; 

9) забезпечення соціального захисту населення від безробіття; 

10) розвиток інклюзивної зайнятості; 
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11) розвиток людського капіталу; 

12) популяризація принципів корпоративної соціальної відповідальності; 

13) підвищення рівня трудової мобільності працівників та їх 

конкурентоспроможності на ринку праці; 

14) розвиток професійного навчання впродовж життя; 

15) забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці; 

16) здійснення міжнародного співробітництва у сфері зайнятості та соціального 

захисту громадян України, які працюють за кордоном. 

 

Стаття 8. Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення 

1. Держава забезпечує реалізацію політики у сфері зайнятості населення 

шляхом:  

1) проведення податкової, кредитно-грошової, інвестиційної, бюджетної, 

соціальної, зовнішньоекономічної та інноваційної політики з метою забезпечення 

сталого економічного розвитку та розширення сфери застосування праці, 

продуктивної зайнятості, забезпечення гідних умов праці; 

2) визначення у державних програмах економічного та соціального розвитку, 

державних цільових програмах, інвестиційних проектах, у тому числі 

інфраструктурних, що фінансуються за кошти державного, місцевого бюджетів, а 

також у програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки 

Крим, областей, районів, міст, територіальних громад показників створення нових 

робочих місць, заходів підтримки розвитку і сприяння зайнятості населення та 

активізації регіонального і місцевого ринків праці; 

3) забезпечення узгодженості, послідовності та взаємозв’язку державних 

програм, стратегій та політик у сферах економічного розвитку, освіти та зайнятості 

населення при адаптації робочої сили до потреб ринку праці та розвитку людського 

капіталу; 

4) підтримки вітчизняного виробництва, промисловості, сфери послуг з метою 

створення нових робочих місць, професійного розвитку працівників на робочому 

місці; 

5) сприяння працевлаштуванню осіб, які шукають роботу, зареєстрованих 

безробітних, залучення на ринок праці економічно неактивного населення, 

насамперед шляхом підвищення рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці, а 

також переходу від неформальної до формальної зайнятості;  

6) соціального захисту громадян у разі настання безробіття; 

7) сприяння самозайнятості, започаткування підприємницької діяльності 

особами, які шукають роботу, зареєстрованими безробітними; 

8) сприяння розвитку трудової мобільності; 

9) прогнозування та оцінки впливу на ринок праці політики у сфері зайнятості 

населення; 

10) підтримки розвитку системи підвищення кваліфікації, компетентностей 

осіб на ринку праці;  

11) розвитку соціального діалогу. 

 

Стаття 9. Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної 

політики у сфері зайнятості населення  
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1. Формування та реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення 

у межах своїх повноважень забезпечують Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, інші центральні органи виконавчої влади, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцеві державні адміністрації, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради 

та їх виконавчі органи. 

2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення є 

центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики, що здійснює 

координацію і контроль за її реалізацією. 

Інші центральні органи виконавчої влади, відповідальні за формування та 

реалізацію державної політики в окремих сферах, забезпечують впровадження 

основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення на 

середньостроковий період, виконують інші функції, у межах своїх повноважень, що 

визначені цим Законом та положенням про відповідний центральний орган 

виконавчої влади. 

Відповідальність за реалізацію державної політики у сфері зайнятості 

населення та соціального захисту від безробіття покладається на центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування. 

3. З метою реалізації державної політики зайнятості Кабінет Міністрів України 

затверджує основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення на середньостроковий період, у яких визначаються шляхи та способи 

розв’язання проблем зайнятості населення і передбачаються заходи з консолідації 

зусиль сторін соціального діалогу, інших заінтересованих сторін, спрямованих на 

регулювання процесів, що відбуваються на ринку праці, підвищення рівня зайнятості 

населення. 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські ради, органи місцевого самоврядування  затверджують 

територіальні та місцеві програми зайнятості населення, які є складовими програм їх 

соціально-економічного розвитку, що спрямовані на реалізацію основних напрямів 

державної політики у сфері зайнятості населення в регіонах. 

 

Стаття 10. Соціальний діалог на ринку праці 

1. Права і обов’язки професійних спілок та їх об’єднань, роботодавців, їх 

організацій та об’єднань щодо забезпечення зайнятості населення, захисту від 

безробіття та його наслідків визначаються цим Законом, законами України „Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права та гарантії їх діяльності” та „Про соціальний діалог в Україні”, 

іншими нормативно-правовими актами, колективними договорами та угодами, 

укладеними на загальнодержавному, галузевому та територіальному рівнях. 

2. Професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх 

об’єднання: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2436-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2436-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-17
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1) беруть участь у: 

формуванні та реалізації державної і регіональної політики зайнятості, 

територіальних та місцевих програм зайнятості населення; 

розробленні проектів актів законодавства з питань зайнятості населення та 

трудової міграції; 

здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості населення; 

управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

відповідно до законодавства, зокрема у формуванні проекту спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; 

розробленні та оновленні професійних стандартів (кваліфікаційних 

характеристик), сприянні розвитку системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників; 

організації та проведенні досліджень з проблем поточної та перспективної 

потреби ринку праці; 

2) мають право вносити органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування обов’язкові для розгляду пропозиції щодо зайнятості населення. 

3. Професійні спілки та їх об’єднання також: 

1) беруть участь у розробленні: 

механізму та здійсненні контролю за дотриманням законодавства у сфері 

зайнятості населення; 

заходів щодо соціального захисту працівників, які вивільняються з 

підприємств, установ та організацій з ініціативи роботодавців; 

2) проводять разом з організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування консультації з питань 

зайнятості населення. 

4. Роботодавці беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості 

населення шляхом: 

1) створення умов для реалізації громадянами права на працю; 

2) додержання вимог законодавства про працю, зайнятість населення та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; 

3) погодження змісту професійного навчання; 

4) участі у державній кваліфікаційній атестації та підтвердженні професійної 

кваліфікації, здобутої шляхом неформального/інформального професійного навчання. 

5. Роботодавці зобов’язані: 

1) забезпечувати гідні умови праці, які відповідають вимогам законодавства в 

сфері оплати праці, охорони та гігієни праці; 

2) вживати заходів для запобігання масовим вивільненням, у тому числі 

шляхом проведення консультацій з профспілками з метою розроблення відповідних 

заходів, спрямованих на пом’якшення їх наслідків і зменшення чисельності 

вивільнених працівників; 

3) здійснювати інші заходи щодо сприяння зайнятості населення, передбачені 

колективними договорами та угодами, укладеними на національному, галузевому та 

територіальному рівнях; 

4) щороку інформувати регіональне агентство зайнятості про виконання квоти 

працевлаштування, визначеної частиною другою статті 6 цього Закону, у порядку, 

визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади у сфері соціальної політики; 
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5) своєчасно та в повному обсязі у порядку, затвердженому центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, подавати регіональному агентству зайнятості 

інформацію про: 

попит на робочу силу (вакансії); 

заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації 

виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, реструктуризацією або 

перепрофілюванням роботодавця, скороченням чисельності або штату працівників за 

два місяці до вивільнення; 

6) проводити попередні консультації з первинною профспілковою 

організацією, з якою укладено колективний договір, з питання залучення працівників 

інших роботодавців, зокрема працівників приватних агентств зайнятості; 

7) надавати посадовим особам регіонального агентства зайнятості необхідні 

документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки правильності 

використання коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття, та достовірності поданих даних. 

6. Роботодавці мають право: 

1) проводити добір працівників безпосередньо або через регіональні агентства 

зайнятості чи приватні агентства зайнятості; 

2) застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства в порядку, 

визначеному законом; 

3) одержувати від регіонального агентства зайнятості безоплатно інформацію 

про пропозиції робочої сили, послуги, визначені цим Законом; 

4) організовувати роботи тимчасового характеру; 

5) оскаржувати в установленому порядку дії або бездіяльність посадових осіб 

регіонального агентства зайнятості; 

6) брати участь у фінансуванні заходів щодо сприяння зайнятості населення 

відповідно до законодавства; 

7) одержувати  компенсації, визначені цим Законом.  

7. Роботодавцям забороняється: 

1) висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру в оголошеннях 

(рекламі) про роботу та під час проведення добору працівників, а також вимагати від 

осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя; 

2) застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових 

відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин. 

8. Із роботодавця утримуються:  

1) сума виплаченої допомоги по безробіттю та вартості наданих послуг 

зареєстрованому безробітному у разі поновлення його на роботі за рішенням суду;  

2) незаконно виплачена зареєстрованому безробітному сума допомоги по 

безробіттю у разі неповідомлення про його прийняття на роботу;  

3) незаконно отримана сума допомоги по частковому безробіттю.  

 

Стаття 11. Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця 

1. Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є одноразове або протягом: 

1) одного місяця: 

вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників 

від 20 до 100; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0988-13/paran16#n16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0989-13/paran15#n15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0989-13/paran15#n15
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вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю 

працівників від 100 до 300; 

вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників 

300 і більше; 

2) трьох місяців – вивільнення 20 і більше відсотків у роботодавця незалежно 

від чисельності працівників. 

2. Заходи із запобігання масовому вивільненню та мінімізації негативних 

наслідків передбачаються колективними договорами та угодами, укладеними на 

національному, галузевому та територіальному рівнях. 

3. Комплекс заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають 

вивільненню, розробляються відповідними органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування за участю регіональних рад ринку праці.  

4. Якщо масовим вивільненням працівників спричиняється зростання 

безробіття в регіоні або на відповідній території на три і більше відсоткових пункти 

протягом звітного періоду, ситуація на ринку праці визнається кризовою. 

Під час масового вивільнення працівників можуть утворюватися спеціальні 

комісії у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері 

соціальної політики, для вжиття заходів із запобігання стрімкому зростанню 

безробіття. 

Положення цієї статті не поширюються на масові вивільнення, що мають 

відбутися відповідно до трудових договорів (контрактів), укладених на певний строк 

або для певних цілей (крім випадків, коли звільнення відбувається до закінчення 

строку або виконання умов трудового договору (контракту). 

 

Стаття 12. Фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення 

1. Фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, 

спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів та інших джерел. 

 

Стаття 13. Єдина інформаційно-аналітична система. Електронні послуги 

1. Єдина інформаційно-аналітична система центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, функціонує для: 

1) інформаційної підтримки реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення; 

2) створення цілісної системи інформаційної взаємодії державних органів 

влади, що здійснюють заходи щодо сприяння зайнятості населення; 

3) проведення моніторингу ринку праці, аналізу попиту та пропозиції робочої 

сили; 

4) забезпечення виконання центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, регіональними 

агентствами зайнятості покладених на них функцій та завдань; 

5) збору, обробки та збереження інформації, підтримки електронної взаємодії, 

надання електронних послуг суб’єктам ринку праці, приватним агентствам 

зайнятості, зокрема через електронні кабінети; 
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6) надання інформації для здійснення верифікації та моніторингу достовірності 

інформації, наданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних 

виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, 

спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття, Фонду соціального страхування України на вимогу центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

та бюджетну політику. 

2. До Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, включається інформація, що надійшла від регіональних агентств 

зайнятості у процесі їх діяльності, зокрема від суб’єктів ринку праці, приватних 

агентств зайнятості, органів державної влади.  

3. Порядок збору, обробки та збереження інформації, підтримки електронної 

взаємодії, надання електронних послуг суб’єктам ринку праці, приватним агентствам 

зайнятості, а також перелік, надання електронних послуг та сервісів, порядок доступу 

до них затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.  

4. Інформація з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, надається та використовується відповідно до законів України „Про 

інформацію”, „Про захист персональних даних”. 

 

Розділ ІІІ 

СИСТЕМА ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА 

ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 

 

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері 

соціальної політики 

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики: 

1) розробляє основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення 

на середньостроковий період, які затверджуються Кабінетом Міністрів України; 

2) здійснює аналіз та прогноз ринку праці, зокрема потреби у робочій силі та її 

кваліфікаціях;  

3) сприяє розвитку системи підтвердження професійної кваліфікації, здобутої 

шляхом неформального/інформального професійного навчання; 

4) подає в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України 

проект спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття разом з проектом бюджету Пенсійного фонду 

України на відповідний рік; 

5) здійснює інші повноваження, які передбачені цим Законом та іншими 

законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України.  
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Стаття 15. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, входить до системи органів виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра – керівника центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної 

політики.  

2. До сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, належать 

регіональні агентства зайнятості, можуть належати підприємства, установи, 

організації, суб’єкти освітньої діяльності.  

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції: 

1) здійснює реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, організовує та забезпечує надання послуг відповідно до цього 

Закону; 

2) бере участь у розробленні та реалізації основних напрямів  державної 

політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період; 

3) координує впровадження активних заходів державної політики у сфері 

зайнятості населення, територіальних та місцевих програм зайнятості населення, 

передбачених законодавством; 

4) здійснює координацію та спрямування діяльності регіональних агентств 

зайнятості, контроль за цільовим використанням ними коштів державного бюджету, 

спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття;  

5) готує проект спеціального бюджету загальнообов’язкового соціального 

страхування на випадок безробіття, подає його для схвалення Національною радою 

ринку праці; 

6) забезпечує координацію та організацію професійного навчання впродовж 

життя осіб, які шукають роботу, зареєстрованих безробітних;  

7) затверджує, примірні форми,  порядок складання та ведення індивідуального 

плану надання послуг особі, яка шукає роботу, індивідуального плану 

працевлаштування зареєстрованого безробітного, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади у сфері соціальної політики; 

8) забезпечує координацію та співпрацю з роботодавцями, їх організаціями, 

об’єднаннями, замовниками та виконавцями державних цільових програм, 

інвестиційних, інфраструктурних проектів щодо сприяння у працевлаштуванні осіб, 

яка шукають роботу, зареєстрованих безробітних; 

9) інформує суб’єктів ринку праці про реалізацію в країні та у розрізі регіонів 

державних цільових програм, інвестиційних, інфраструктурних проектів, проектів 

міжнародної технічної допомоги, пов’язаних зі створенням нових робочих місць, 

сприянням самозайнятості, започаткуванням та розвитком підприємницької 

діяльності; 

10) затверджує методики первинного, поглибленого профілювання, за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики; 

11) здійснює моніторинг стану ринку праці; 
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12) аналізує ефективність виконання активних заходів державної політики у 

сфері зайнятості населення; 

13) проводить моніторинг результатів діяльності регіональних агентств 

зайнятості,  ефективності їх роботи; 

14) аналізує показники попиту та пропозиції робочої сили і вносить 

центральному органу виконавчої влади у сфері соціальної політики пропозиції щодо 

прогнозування розвитку ринку праці; 

15) формує та веде перелік приватних агентств зайнятості;  

16) визначає умови та затверджує порядок укладення агентських договорів з 

приватними агентствами зайнятості за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади у сфері соціальної політики та укладає такі договори; 

17) забезпечує організацію видачі регіональними агентствами зайнятості 

роботодавцям дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства  

Україні з веденням обліку таких дозволів; 

18) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб 

регіональних агентств зайнятості, приймає обов’язкові до виконання регіональними 

агентствами зайнятості рішення; 

19) вживає заходи по запобіганню незаконному використанню робочої сили, 

неформальній зайнятості, повідомляє центральний орган виконавчої влади з реалізації 

державної політики з питань державного нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю та зайнятість населення, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття, та інші контролюючі органи про 

виявлені ознаки порушення роботодавцем норм, визначених цим Законом, та 

трудових прав працівників для вжиття ними заходів згідно із законодавством;  

20) взаємодіє з Пенсійним фондом України, центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за 

дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення, 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття з 

питань забезпечення виплати застрахованим особам допомоги по безробіттю та інших 

видів матеріального забезпечення; 

21) здійснює обмін інформацією з Пенсійним фондом України, центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику з питань цивільного стану, державної реєстрації юридичних осіб, 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-

підприємців, користується у встановленому порядку відомостями Державного 

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, Державного 

реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для забезпечення виконання 

вимог цього Закону;  

22) здійснює обмін інформацією з центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності щодо випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів, вищих і професійно-технічних закладів освіти, 

які навчалися за державним замовленням, для надання їм послуг з працевлаштування 

та супроводження; 

23) здійснює обмін інформацією з центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, 

центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах 
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міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сфері захисту державного кордону, щодо громадян України, які працюють за 

кордоном, та іноземців або осіб без громадянства, які прибули до України з метою 

працевлаштування; 

24) взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову і митну політику, Пенсійним фондом України, Державною прикордонною 

службою України шляхом обміну інформацією про отримані зареєстрованими 

безробітними доходи від здійснення підприємницької діяльності, роботи за кордоном, 

виконання роботи за трудовим договором (контрактом), у тому числі за 

сумісництвом, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, 

ведення особистого селянського господарства; 

25) забезпечує функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи; 

формує базу вакансій, та інші пропозиції зайнятості; адмініструє електронні кабінети 

суб’єктів ринку праці, приватних агентств зайнятості; 

26) бере участь у проведенні наукових досліджень з питань зайнятості 

населення, функціонування ринку праці та соціального захисту населення від 

безробіття; вивчає міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм 

сприяння зайнятості населення; виступає замовником наукових робіт, досліджень і 

методичного забезпечення; 

27) бере участь у здійсненні міжнародного співробітництва щодо розв’язання 

проблем зайнятості населення, соціального захисту громадян від безробіття та 

трудової міграції, укладає та виконує чинні міжнародні договори в межах визначеної 

компетенції та повноважень; 

28) забезпечує надання інформації центральному органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, для 

проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, наданої фізичними 

особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, 

заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 

Фонду соціального страхування України; 

29) виконує інші функції, визначені законодавством.  

 

Стаття 16. Регіональні агентства зайнятості  

1. Регіональні агентства зайнятості є державними установами – юридичними 

особами публічного права, які належать до сфери управління центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції.  

Центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики погоджує 

утворення, реорганізацію, ліквідацію регіональних агентств зайнятості центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції.  

Регіональні агентства зайнятості діють на підставі положення, затвердженого 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції.  

Типове положення про регіональне агентство зайнятості затверджує 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
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зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади у сфері соціальної політики. 

Регіональні агентства зайнятості реалізують свої повноваження самостійно та 

через створені відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи або через 

відокремлені робочі місця для роботи в адміністративно-територіальних одиницях, 

територіальних громадах. 

2. Гранична чисельність та структура регіональних агентств зайнятості 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.  

Керівник регіонального агентства зайнятості, його заступники призначаються 

на умовах контракту центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. Типова форма 

контракту затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням 

з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. 

Штатний розпис та кошторис затверджується керівником регіонального 

агентства зайнятості за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

Фінансування витрат на утримання регіональних агентств зайнятості, 

матеріальне та соціально-побутове забезпечення їх працівників здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету.  

Реалізація активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення, 

забезпечення діяльності регіональних агентств зайнятості в частині розвитку 

професійної компетентності працівників та впровадження мотиваційних заходів та 

виплат, здійснюється за рахунок спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття. Порядок підвищення 

професійної компетентності працівників регіональних агентств зайнятості, 

впровадження мотиваційних заходів та виплат затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері 

соціальної політики. 

3. Послуги регіонального агентства зайнятості з працевлаштування для 

зареєстрованих безробітних, осіб, які шукають роботу, є безоплатними.  

4. Регіональне агентство зайнятості: 

1) надає суб’єктам ринку праці комплекс послуг, визначених цим Законом;  

2) сприяє працевлаштуванню зареєстрованих безробітних, осіб, які шукають 

роботу; 

3) проводить добір та підготовку працівників на замовлення роботодавців, у 

тому числі, що залучаються до реалізації державних цільових програм, інвестиційних, 

інфраструктурних проектів, проектів об’єднаних територіальних громад, 

територіальних та місцевих програм зайнятості населення; 

4) здійснює реєстрацію безробітних, веде облік осіб, які шукають роботу;  

5) вносить подання в електронній формі територіальному органу Пенсійного 

фонду України про нарахування та виплату зареєстрованому безробітному допомоги 

по безробіттю, інших видів матеріального забезпечення, визначеного цим Законом; 
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6) здійснює реалізацію активних заходів державної політики у сфері зайнятості 

населення; 

7) бере участь у розробленні та реалізації територіальних та місцевих програм 

зайнятості населення;  

8) сприяє розвитку системи підтвердження професійної кваліфікації осіб, 

здобутої шляхом неформального/інформального професійного навчання; 

9) надає послуги роботодавцям з організації проведення професійного 

навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників без відриву від 

виробництва, а також підтвердження професійної кваліфікації, здобутої шляхом 

неформального/інформального професійного навчання; 

10) здійснює заходи щодо сприяння трудовій мобільності громадян в Україні; 

11) організовує дуальне навчання зареєстрованих безробітних, осіб, які 

шукають роботу,  працівників на робочих місцях; 

12) забезпечує проведення професійної орієнтації, профілювання для молоді, 

зареєстрованих безробітних, осіб, які шукають роботу; 

13) здійснює заходи щодо психологічної підтримки осіб, які шукають роботу,  

зареєстрованих безробітних; 

14) реалізує заходи стимулювання роботодавців до підвищення професійної 

кваліфікації працівників, а також працевлаштування категорій осіб, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 

15) аналізує ситуацію на регіональному, місцевих ринках праці, ефективність 

виконання активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення та 

вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, пропозиції щодо їх удосконалення; 

16) забезпечує взаємодію з роботодавцями з питань визначення поточної та 

перспективної потреби в робочій силі, професійного навчання та заповнення вакансій; 

17) вживає заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню 

працівників, сприяння зайнятості населення в регіоні, монофункціональних містах та 

населених пунктах; 

18) інформує населення, органи виконавчої влади та суб’єкти освітньої 

діяльності про попит та пропозиції робочої сили на ринку праці, права та гарантії у 

сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття;  

19) інформує суб’єктів ринку праці про реалізацію в регіоні державних 

цільових програм, інвестиційних, інфраструктурних проектів, проектів об’єднаних 

територіальних громад, міжнародної технічної допомоги, пов’язаних зі створенням 

нових робочих місць, сприянням самозайнятості, започаткуванням та розвитком 

підприємницької діяльності; 

20) здійснює у встановленому законодавством порядку збирання, опрацювання, 

подання та поширення даних про попит та пропозиції робочої сили на регіональному, 

місцевих ринках праці, надання послуг населенню та роботодавцям;  

21) співпрацює з роботодавцями, їх організаціями, об’єднаннями, замовниками 

та виконавцями державних цільових, інвестиційних програм, інфраструктурних 

проектів щодо сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних; 

22) надає безоплатно роботодавцям консультації з питань працевлаштування 

категорій осіб, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні; 

23) забезпечує у межах повноважень виконання міжнародних договорів, згоду 

на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; 
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24) визначає та реалізує набір необхідних активних заходів державної політики 

у сфері зайнятості населення з урахуванням особливостей розвитку регіонального 

ринку праці на підставі рекомендацій регіональної ради ринку праці в межах 

спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття; 

25) видає дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства; 

26) укладає агентські договори з приватними агентствами зайнятості в 

установленому порядку; 

27) виконує інші повноваження, визначені законодавством.  

 

Стаття 17. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері 

зайнятості населення та соціального захисту від безробіття 

1. Інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у формуванні та 

реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, сприяють створенню 

нових робочих місць та забезпеченню зайнятості населення у відповідних галузях 

(видах економічної діяльності), зокрема:   

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах економічного розвитку, туризму, діяльності курортів, 

реалізує повноваження у сфері зайнятості населення в частині визначення основних 

напрямів розвитку та реформування економіки, створення умов для розвитку 

вітчизняного виробництва та створення нових робочих місць в основних видах 

економічної діяльності, формування державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів для державних потреб, здійснення державного прогнозування 

економічного і соціального розвитку України та підготовки відповідних планів і 

програм, розроблення та організації виконання державних цільових програм у 

промисловому секторі економіки, створення нових робочих місць та забезпечення 

зайнятості громадян у промисловості, торгівлі та туризмі; 

2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства та з 

питань продовольчої безпеки держави, реалізує повноваження у сфері зайнятості 

населення в частині забезпечення розвитку і підтримки підприємств 

агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, 

сільськогосподарської кооперації, створення робочих місць у сільській місцевості та 

забезпечення зайнятості у сільському господарстві, а також забезпечення виконання 

державних цільових, галузевих та інших програм розвитку сфер агропромислового 

виробництва, комплексного розвитку сільських територій; 

3) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і 

річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного 

простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг 

поштового зв’язку, реалізує повноваження у сфері зайнятості населення в частині 

затвердження та виконання стратегії, відповідних галузевих програм розвитку, 

створення робочих місць та забезпечення зайнятості громадян у авіаційному, 

автомобільному, залізничному, морському і річковому транспорті, дорожньому 

господарстві, поштовому зв’язку, метрополітені, міському електричному транспорті; 

4) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері 
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будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, 

реалізує повноваження у сфері зайнятості населення в частині розроблення і 

здійснення заходів, спрямованих на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток 

міжрегіонального економічного співробітництва, сприяння комплексному соціально-

економічному розвитку регіонів, розроблення державної стратегії регіонального 

розвитку, щорічного плану заходів щодо її реалізації, створення робочих місць та 

забезпечення зайнятості громадян у будівництві, житлово-комунальному 

господарстві, оцінці обсягів створення робочих місць у регіональному розрізі, у тому 

числі у середньостроковій перспективі; 

5) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику в паливно-енергетичному комплексі, реалізує повноваження у 

сфері зайнятості населення в частині визначення пріоритетних напрямів розвитку 

паливно-енергетичного комплексу, затвердження галузевих програм, підготовки 

інвестиційних проектів, створення нових робочих місць та забезпечення зайнятості 

громадян в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, 

торфодобувному та нафтогазовому комплексах; 

6) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності, реалізує повноваження у сфері зайнятості населення в 

частині забезпечення гнучкого реагування закладів освіти на потребу в кадрах 

відповідної кваліфікації, узгодження освітніх програм з вимогами виробництва, 

сприяння орієнтації молоді на вибір професії, що користується попитом на ринку 

праці; управління системою професійної орієнтації дітей дошкільного, шкільного 

віку, молоді, яка навчається; формуванні пропозицій щодо державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб на 

національному та регіональному рівнях у порядку, встановленому законодавством;  

7) інші центральні органи виконавчої влади в межах повноважень. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері зовнішніх зносин, забезпечує підтримку зв’язків з 

громадянами України, які працюють за межами країни, кожні півроку  збір інформації 

щодо кількості працевлаштованих громадян України за кордоном. 

 

Стаття 18. Національна Рада ринку праці 

1. З метою підготовки узгоджених рішень щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення утворюється Національна рада 

ринку праці – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, що діє на підставі 

положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  

2. До складу Національної ради ринку праці входять по 5 представників від 

сторін соціального діалогу на національному рівні, які здійснюють свої повноваження 

на громадських засадах. 

Представники сторони органів виконавчої влади затверджуються Кабінетом 

Міністрів України.  

Представники сторони роботодавців і профспілкової сторони обираються 

(делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців та репрезентативними на національному рівні 
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всеукраїнськими об’єднаннями профспілок. Порядок обрання (делегування) таких 

представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно. 

Строк повноважень членів Національної ради ринку праці становить три роки. 

3. Національну раду ринку праці очолює голова, який обирається з членів ради 

строком на один рік почергово від кожної представницької сторони. 

Голова Національної ради має двох заступників, які разом з головою 

представляють сторони. 

4. До основних завдань Національної ради ринку праці належать: 

1) підготовка узгоджених пропозицій щодо основних напрямів реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період; 

2) підготовка узгоджених пропозицій щодо реалізації активних заходів 

державної політики у сфері зайнятості населення на наступний рік на основі аналізу 

попиту та прогнозування робочої сили, в тому числі на регіональних ринках праці. 

5. Національна рада ринку праці відповідно до покладених на неї завдань: 

1) обирає голову Національної ради ринку праці та його заступників; 

2) затверджує регламент своєї роботи; 

3) затверджує типове положення про регіональну раду ринку праці; 

4) розглядає поточний стан ринку праці, перспективні показники розвитку 

ринку праці та зайнятості населення; 

5) вносить пропозиції щодо основних напрямів державної політики у сфері 

зайнятості населення на середньостроковий період; 

6) розглядає та схвалює пропозиції регіональних рад ринку праці щодо 

активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення на наступний  рік; 

7) розглядає стан реалізації активних заходів державної політики у сфері 

зайнятості населення, вносить пропозиції щодо їх застосування з урахуванням попиту 

та прогнозування робочої сили, в тому числі на регіональних ринках праці; 

8) на основі проведеного аналізу схвалює проект спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та 

подає Пенсійному фонду України для внесення в установленому порядку на 

затвердження Кабінету Міністрів України; 

9) вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення, загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття; 

10) вносить центральному органу виконавчої влади у сфері соціальної політики 

пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття; 

11) надає пропозиції центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, щодо зниження 

рівня безробіття та забезпечення продуктивної зайнятості населення; 

12) розглядає стан організації професійної орієнтації, професійного навчання, 

перепідготовки, вносить пропозиції щодо розвитку системи професійного навчання 

впродовж життя; 

13) щороку заслуховує звіт про результати роботи центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, регіональних агентств зайнятості, виконання спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 

що розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції; 
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14) реалізовує інші повноваження відповідно до законодавства. 

6. Організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності Національної ради ринку праці здійснюється центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції.  

 

Стаття 19. Регіональна рада ринку праці 

1. З метою підготовки узгоджених рішень щодо формування та реалізації 

регіональної політики у сфері зайнятості населення в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі утворюються регіональні ради ринку праці.  

2. Регіональна рада ринку праці діє відповідно до положення, затвердженого 

відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями.  

3. До складу регіональної ради ринку праці входять по 5 представників від 

сторін соціального діалогу на територіальному рівні, які здійснюють свої 

повноваження на громадських засадах. 

Представники сторони органів виконавчої влади затверджуються Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями. 

Представники сторони роботодавців і профспілкової сторони обираються 

(делегуються) репрезентативними на територіальному рівні організаціями 

роботодавців, їх об’єднаннями та репрезентативними на територіальному рівні 

професійними спілками, їх об’єднаннями. Порядок обрання (делегування) таких 

представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.  

Строк повноважень членів регіональної ради ринку праці становить три роки. 

4. Координує діяльність регіональної ради ринку праці голова, який обирається 

з членів регіональної ради терміном на один рік почергово від представників кожної 

із сторін.  

Голова регіональної ради ринку праці має двох заступників, які разом з 

головою представляють сторони. 

5. Регіональна рада ринку праці відповідно до покладених на неї завдань: 

1) обирає голову регіональної ради та його заступників; 

2) затверджує регламент своєї роботи; 

3) розглядає поточний стан регіонального ринку праці, перспективні показники 

його розвитку; 

4) вносить пропозиції, розглядає та схвалює проект регіональної програми 

зайнятості населення; 

5) вносить пропозиції Національній раді ринку праці, регіональному агентству 

зайнятості щодо активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення на 

наступний рік в регіоні; 

6) розглядає стан реалізації активних заходів державної політики у сфері 

зайнятості населення, вносить пропозиції щодо їх перегляду з урахуванням попиту та 

прогнозування робочої сили на регіональному ринку праці; 

7) надає пропозиції регіональному агентству зайнятості щодо заходів 

державної політики, спрямованих на зниження рівня безробіття та забезпечення 

продуктивної зайнятості населення регіону, територіальної об’єднаної громади; 
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8) вносить пропозиції щодо розвитку системи професійного навчання впродовж 

життя; 

9) щорічно заслуховує звіт про результати роботи регіонального агентства 

зайнятості; 

10) реалізовує інші повноваження відповідно до законодавства. 

6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональної 

ради ринку праці здійснюється регіональним агентством зайнятості. 

 

РОЗДІЛ IV 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, ЯКА ШУКАЄ РОБОТУ, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО 

БЕЗРОБІТНОГО 

 

Стаття 20. Особа, яка шукає роботу 

1. Будь-яка особа, яка шукає роботу, має право звернутися до регіонального 

агентства зайнятості незалежно від зареєстрованого місця її проживання чи 

перебування для отримання на безоплатній основі наступних послуг: 

1) інформаційних послуг, зокрема щодо своїх прав та обов’язків як особи, яка 

шукає роботу, про умови набуття статусу зареєстрованого безробітного; вакансій; 

самостійного пошуку роботи; сприяння самозайнятості, започаткування 

підприємницької діяльності; приватних агентств зайнятості; застосування праці 

іноземців та осіб без громадянства в Україні; отримання послуг через електронний 

кабінет; відомостей про себе, що містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній 

системі; 

2) консультативних послуг щодо працевлаштування; можливостей професійної 

підготовки, перепідготовки, розвитку професійних навичок і компетентностей, які 

користуються попитом на ринку праці, у тому числі, які необхідні для зміни виду 

діяльності; 

3) профорієнтації, профдіагностики, спеціалізованих тестів, які дозволяють 

визначити рівень професійної кваліфікації, навички та здібності до самозайнятості, 

започаткування підприємницької діяльності; 

4) пошуку та підбору прийнятної роботи, у тому числі з урахуванням трудової 

мобільності. 

2. Регіональне агентство зайнятості пропонує особі, яка шукає роботу та 

звернулась за отриманням послуг, обрати кар’єрного радника.  

Послуги особі, яка шукає роботу, надаються відповідно до індивідуального 

плану надання послуг, що складається кар’єрним радником з такою особою. 

3. Особи, які шукають роботу, зобов’язані:  

1) брати участь спільно з кар’єрним радником у складанні індивідуального 

плану надання послуг, що містить взаємні зобов’язання; забезпечувати виконання 

його завдань у визначені терміни; 

2) здійснювати за сприяння кар’єрного радника та/або самостійно активний 

пошук роботи з метою працевлаштування у найкоротший строк; 

3) протягом трьох робочих днів поінформувати кар’єрного радника про 

самостійне працевлаштування або настання обставин, які є підставами для 

припинення обліку особи, яка шукає роботу; про зарахування та проходження  

оплачуваного стажування. 
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4. Облік особи, яка шукає роботу, припиняється з дня: 

1) реєстрації її як безробітної; 

2) відмови від отримання послуг регіонального агентства  зайнятості; 

3) відмови від підписання індивідуального плану надання послуг; 

4) її смерті. 

5. Порядок ведення обліку осіб, які шукають роботу, реєстрації, перереєстрації 

та припинення реєстрації безробітних затверджується Кабінетом Міністрів України.  

 

Стаття 21. Статус зареєстрованого безробітного 

1. Статусу зареєстрованого безробітного може набути: 

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових 

умовах або за вислугу років), яка у зв’язку з втратою роботи не має заробітку або 

інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи; 

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону 

України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку 

та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів 

України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю” та „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю”; 

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із 

змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або 

перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності 

(штату) працівників; 

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної),  фахової передвищої, вищої освіти, 

звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, і яка 

потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце. 

2. Не можуть набути статусу зареєстрованого безробітного: 

1) особи, які продовжують перебувати у трудових відносинах, зареєстровані як 

фізичні особи-підприємці або зайняті іншими видами діяльності, що приносить дохід; 

2) особи, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; 

3) особи, у яких відсутній страховий стаж, крім осіб, які закінчили або 

припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилися із строкової військової 

або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на роботу; 

4) особи, які не повернули кошти, отримані за період попередньої реєстрації, 

що припинена на підставі пунктів 8 – 10 частини дванадцятої цієї статті.  

3. Для отримання статусу зареєстрованого безробітного особа, яка шукає 

роботу, подає до регіонального агентства зайнятості, незалежно від зареєстрованого 

місця проживання чи перебування, заяву та документи, визначені порядком ведення 

обліку осіб, які шукають роботу, реєстрації, перереєстрації та припинення реєстрації 

безробітних.  

Регіональне агентство зайнятості передає в електронній формі територіальному 

органу Пенсійного фонду України, інформацію про надання особі статусу 

безробітного для нарахування та виплати допомоги по безробіттю. 
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4. Регіональне агентство зайнятості пропонує особі, яка подала заяву про 

надання статусу зареєстрованого безробітного, обрати кар’єрного радника. 

5. Протягом семи календарних днів особа, яка шукає роботу та подала заяву 

про надання статусу зареєстрованого безробітного, спільно з кар’єрним радником 

здійснюють активний пошук роботи.  

У разі, якщо така особа впродовж зазначеного періоду не була 

працевлаштована або не розпочала інший вид зайнятості, який приносить дохід, такій 

особі надається статус безробітного на восьмий календарний день з дня подання 

відповідної заяви.  

6. Підставами для відмови у наданні статусу зареєстрованого безробітного є: 

1) неподання регіональному агентству зайнятості документів, визначених 

порядком ведення обліку осіб, які шукають роботу, реєстрації, перереєстрації та 

припинення реєстрації безробітних; 

2) встановлення факту зайнятості, у тому числі отримання повідомлення від 

роботодавця про працевлаштування особи; 

3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка зазначена у 

частині другій цієї статті; 

4) письмова відмова особи від пропозиції прийнятної роботи; 

5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без 

поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про результати співбесіди 

відповідно до виданого регіональним агентством зайнятості направлення на 

працевлаштування; 

6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації як 

безробітного, що припинена на підставі пунктів 8 – 10 частини дванадцятої цієї статті.   

7. У разі прийняття регіональним агентством зайнятості рішення про відмову у 

наданні статусу зареєстрованого безробітного, особа може повторно подати заяву про 

надання зазначеного статусу відповідно до порядку  ведення обліку осіб, які шукають 

роботу, реєстрації, перереєстрації та припинення реєстрації безробітних, або 

отримувати послуги як особа, яка шукає роботу. 

Рішення регіонального агентства зайнятості про відмову у наданні статусу 

зареєстрованого безробітного може бути оскаржене до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, або у судовому порядку. 

8. Послуги зареєстрованому безробітному надаються відповідно до 

індивідуального плану працевлаштування, що складається кар’єрним радником 

спільно з такою особою.  

9. Зареєстрований безробітний має право на отримання послуг, що передбачені 

частиною першою статті 20 цього Закону, а також на: 

1) допомогу по безробіттю в установленому цим Законом порядку; 

2) отримання інформації про свої права та обов’язки як безробітного; 

3) участь в активних заходах державної політики у сфері зайнятості населення, 

визначених цим Законом; 

4) одержання послуг з пошуку прийнятної роботи, в тому числі з урахуванням 

трудової мобільності, сприяння у працевлаштуванні;  

5) одержання відповідно до індивідуального плану працевлаштування освітніх 

послуг з метою підвищення професійної компетентності, отримання професійної 

кваліфікації; 
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6) заміну кар’єрного радника з письмово вмотивованих підстав; 

7) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності регіонального 

агентства зайнятості, що призвели до порушення його прав. 

10. Зареєстрований безробітний зобов’язаний: 

1) дотримуватися індивідуального плану працевлаштування; 

2) самостійно та/або за сприяння кар’єрного радника здійснювати активний 

пошук роботи з метою працевлаштування, зайнятості; 

3) протягом трьох робочих днів письмово поінформувати кар’єрного радника 

про самостійне працевлаштування, про початок зайнятості з метою отримання доходу 

або настання обставин, які є підставою для припинення реєстрації особи як 

безробітної. 

11. Зареєстрований безробітний несе відповідальність за достовірність поданих 

до регіонального агентства зайнятості даних та документів, на підставі яких 

приймається рішення щодо надання статусу безробітного та призначення виплати 

допомоги по безробіттю, надання послуг. 

12. Реєстрація зареєстрованого безробітного в регіональному агентстві 

зайнятості припиняється у разі: 

1) відмови від складання, підписання індивідуального плану працевлаштування 

або невиконання його умов; 

2) зайнятості особи, зокрема укладення трудового договору (контракту), 

укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), 

реєстрації фізичною особою-підприємцем, працевлаштування за кордоном; 

3) виїзду за кордон з метою  працевлаштування, проходження стажування за 

кордоном, отримання права на тимчасове або постійне проживання за кордоном; 

4) набрання законної сили рішенням суду про поновлення безробітного на 

роботі; 

5) подання безробітним особисто письмової заяви про припинення його  

реєстрації як безробітного або відмови від послуг регіонального агентства зайнятості; 

6) невідвідування без поважних причин кар’єрного радника протягом тридцяти 

робочих днів; 

7) дворазової відмови (за відсутності обґрунтованих причин) від прийнятної 

роботи, в тому числі за набутою професією за направленням регіонального агентства 

зайнятості, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії 

(спеціальності), – відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у 

період з дня реєстрації (перереєстрації);  

8) припинення  без поважних причин професійного навчання, що здійснюється 

за рахунок коштів спеціального бюджету  загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття, згідно індивідуального плану 

працевлаштування; 

9) встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на 

підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу зареєстрованого 

безробітного та призначено виплату допомоги по безробіттю;  

10) встановлення факту виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної 

роботи (надання послуг), окрім виконання робіт під час проходження ним 

виробничого навчання або виробничої практики у разі направлення регіональним 

агентством зайнятості на професійне навчання; 
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11) набрання законної сили вироком суду про засудження особи до 

позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування 

покарання з випробуванням); 

12) вступу на навчання за денною формою; 

13) призову або прийому на військову службу, або направлення на 

альтернативну (невійськову) службу; 

14) досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку або 

призначення пенсії на пільгових умовах, або за вислугу років; 

15) подання заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку; 

16) смерті зареєстрованого безробітного або визнання його за рішенням суду 

померлим, безвісно відсутнім, недієздатним; 

17) визнання зареєстрованого безробітного нездатним до трудової діяльності 

відповідно до акта огляду медико-соціальної експертної комісії; 

18) з інших підстав, передбачених порядком ведення обліку осіб, які шукають 

роботу, реєстрації, перереєстрації та припинення реєстрації безробітних. 

13. Після припинення реєстрації особи як безробітної, така особа може 

повторно звернутись до регіонального агентства зайнятості як особа, яка шукає 

роботу, у строки, визначені порядком ведення обліку осіб, які шукають роботу, 

реєстрації, перереєстрації та припинення реєстрації безробітних. 

14. Перереєстрація зареєстрованого безробітного проводиться у разі зміни ним 

зареєстрованого місця проживання чи місця перебування, а також в інших випадках 

передбачених порядком ведення обліку осіб, які шукають роботу, реєстрації, 

перереєстрації та припинення реєстрації безробітних. 

 

РОЗДІЛ V 

ПОСЛУГИ НА РИНКУ ПРАЦІ 

 

Стаття 22. Кар’єрний радник регіонального агентства зайнятості 

1. Порядок підготовки кар’єрних радників, програми їх професійного розвитку, 

стажування у мережі регіональних агентств зайнятості, порядок надання кар’єрними 

радниками послуг визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.  

2. Послуги кар’єрного радника надаються з дотриманням наступних принципів: 

1) відкритості інформації про наявні вакансії в регіоні та по країні в цілому; 

2) доступності послуг з працевлаштування для суб’єктів ринку праці; 

3) індивідуального підходу до кожної особи, яка шукає роботу, зареєстрованого 

безробітного; 

4) рівних можливостей та запобігання дискримінації за будь-якими ознаками. 

3. Кар’єрний радник сприяє особам, які шукають роботу, зареєстрованим 

безробітним у пошуку прийнятної роботи, плануванні кар’єри, зокрема у спосіб: 

1) надання інформації про права та обов’язки осіб, які шукають роботу, 

зареєстрованих безробітних; 

2) складання спільно з особою, яка шукає роботу, індивідуального плану 

надання послуг, із зареєстрованим безробітним – індивідуального плану 
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працевлаштування, внесення до них змін, виконання умов та зобов’язань, визначених 

у цих документах; 

3) забезпечення супроводу особи, яка шукає роботу, зареєстрованого 

безробітного, внесення пропозицій щодо припинення обліку особи, яка шукає роботу, 

припинення реєстрації безробітного за наявності підстав; 

4) сприяння у працевлаштуванні з урахуванням трудової мобільності; 

5) надання консультацій щодо працевлаштування, інформації про вакансії,  

можливості професійної підготовки, заходи для самостійного пошуку роботи, у тому 

числі через приватні агентства зайнятості, можливості самозайнятості, 

започаткування підприємницької діяльності; 

6) проведення профорієнтації, профдіагностики, які дозволяють визначити 

рівень професійної кваліфікації, готовність виконувати прийнятну роботу, навички та 

здібності до самозайнятості, ведення підприємницької діяльності, трудової 

мобільності; 

7) надання інформації про прийнятну роботу; 

8) надання консультацій щодо отримання послуг через електронний кабінет; 

9) надання інформації про умови отримання допомоги по безробіттю, її розмір 

та строки виплати; 

10) надання консультацій з розвитку професійних навичок і компетентностей, 

які користуються попитом на ринку праці, у тому числі, які необхідні для зміни виду 

діяльності (професії);  

11) надання інформації про активні заходи державної політики у сфері 

зайнятості населення; 

12) надання консультацій про переваги легального працевлаштування, 

здійснення інших видів зайнятості, у тому числі за кордоном; 

13) організації профілювання,  професійного навчання та підвищення 

кваліфікації працівників у суб’єктів освітньої діяльності, участі зареєстрованих 

безробітних в  програмах підготовки спеціалістів на замовлення роботодавця; 

14) перевірки даних про зареєстрованого безробітного, якому призначена 

допомога по безробіттю; 

15) виконання інших функцій, визначених законодавством. 

 

Стаття 23. Індивідуальний план надання послуг. Індивідуальний план 

працевлаштування 

1. Для складання індивідуального плану надання послуг регіональним 

агентством зайнятості здійснюється первинне профілювання відповідно до методики, 

затвердженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

2. За результатами первинного профілювання кар’єрний радник спільно з 

особою, яка шукає роботу, складає індивідуальний план надання послуг, який, 

зокрема, містить: 

1) інформаційні та консультаційні послуги,  строки та періодичність їх надання; 

2) підбір роботи з урахуванням особливих потреб особи, яка шукає роботу, її 

трудової мобільності; 

3) зобов’язання та відповідальність кар’єрного радника та особи, яка шукає 

роботу; 
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4) умови внесення змін до індивідуального плану надання послуг, 

продовження, припинення його дії; 

5) інші положення, погоджені кар’єрним радником з особою, яка шукає роботу. 

3. Для складання індивідуального плану працевлаштування регіональним 

агентством зайнятості здійснюється поглиблене профілювання відповідно до 

методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

4. За результатами поглибленого профілювання кар’єрний радник спільно із 

зареєстрованим безробітним складає індивідуальний план працевлаштування, який, 

зокрема, містить:  

1) заходи, пов’язані з пошуком роботи, співпрацею з роботодавцями та 

проведенням переговорів щодо умов працевлаштування; строки та періодичність їх 

виконання; 

2) підбір прийнятної роботи, з урахуванням особливих потреб зареєстрованого 

безробітного, його трудової мобільності; 

3) заходи, пов’язані з отриманням освітніх послуг, обранням суб’єкту освітньої 

діяльності; 

4) перелік активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення; 

5) взаємні права, обов’язки та відповідальність зареєстрованого безробітного та 

кар’єрного радника; 

6) умови внесення змін до індивідуального плану працевлаштування, 

продовження, припинення його дії; 

7) інші положення, погоджені кар’єрним радником із зареєстрованим 

безробітним. 

5. Примірні форми, порядок складання та ведення індивідуального плану 

надання послуг особі, яка шукає роботу, та індивідуального плану працевлаштування 

зареєстрованого безробітного затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної 

політики. 

 

Стаття 24. Інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні послуги 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, регіональні агентства зайнятості, приватні 

агентства зайнятості надають суб’єктам ринку праці інформаційні послуги щодо: 

1) прав та обов’язків суб’єктів ринку праці; 

2) стану національного та регіонального ринків праці; 

3) попиту і пропозиції на ринку праці, наявності вакансій, у тому числі з 

урахуванням трудової мобільності, та пропозицій щодо заповнення вакансій; 

4) самостійного пошуку роботи; 

5) способів підвищення професійної кваліфікації та розвитку професійної 

компетентності; 

6) наявних активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення, 

що реалізуються через регіональні агентства зайнятості; 

7) застосування праці іноземців та осіб без громадянства. 
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2. Регіональні агентства зайнятості окрім вищезазначених надають 

інформаційні послуги щодо: 

1) умов набуття статусу зареєстрованого безробітного; 

2) отримання допомоги по безробіттю та інших видів матеріального 

забезпечення; 

3) прав та обов’язків зареєстрованого безробітного; 

4) можливостей самозайнятості, започаткування підприємницької діяльності; 

5) отримання послуг через електронний кабінет;  

6) відомостей про особу, що містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній 

системі; 

7) приватних агентств зайнятості, які внесені до переліку приватних агентств 

зайнятості. 

3. Регіональні агентства зайнятості, приватні агентства зайнятості надають 

консультаційні послуги щодо: 

1) працевлаштування, пошуку та добору працівників; 

2) працевлаштування за кордоном, переваг легального працевлаштування, 

добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні; 

3) можливостей професійної підготовки, перепідготовки, розвитку професійних 

навичок і компетентностей, які користуються попитом на ринку праці, у тому числі, 

які необхідні для зміни виду діяльності; 

4) реалізації активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення. 

Консультаційні послуги можуть включати планування професійної кар’єри, 

надання психологічної підтримки, інших професійних послуг, зокрема щодо 

формування програм професійного розвитку, мотивації, навчання своїх працівників,  

застосування методів та правил управління людськими ресурсами,  способів 

підвищення конкурентної привабливості роботодавця.  

 

Стаття 25.  Прийнятна робота 

1. При наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні для 

зареєстрованого безробітного прийнятною вважається робота, що відповідає його 

освіті, професії (спеціальності), кваліфікації та/або компетентності, а також набутому 

особою за період своєї трудової діяльності досвіду роботи, іншим критеріям, 

визначеним цим Законом.  

При підборі прийнятної роботи кар’єрний радник не обмежується 

адміністративно-територіальними межами регіону, у якому особа зареєстрована як 

безробітна чи звернулась для пошуку роботи.  

Без згоди зареєстрованого безробітного йому не може пропонуватися робота, 

яка потребує зміни місця проживання. 

При визначенні роботи як прийнятної також враховується транспортна 

доступність. Прийнятною вважається робота, якщо час та відстань проїзду до місця 

роботи (в один бік), де організоване щоденне транспортне сполучення, для 

зареєстрованих безробітних, які працевлаштовуються на умовах: 

повного робочого часу – не перевищує півтори години та 60 кілометрів; 

неповного робочого часу – не перевищує однієї години та 40 кілометрів.  

Прийнятною для зареєстрованого безробітного не може вважатися робота, 

якщо роботодавцем не створені: 
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умови для трудової мобільності (у разі необхідності), у тому числі відсутня 

транспортна доступність до місця роботи, забезпечення місцем проживання, зокрема 

шляхом компенсації повністю або частково вартості таких витрат; 

умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодавством 

про працю та охорону праці, у тому числі, якщо на запропонованому місці роботи 

порушуються встановлені законом строки виплати заробітної плати. 

2. Підбір прийнятної роботи для зареєстрованих безробітних з числа осіб з 

інвалідністю (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або 

створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до їх професійних навичок 

та умінь, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань 

щодо умов праці.  

3. Участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, що 

відповідають освіті, професії (спеціальності), кваліфікації та/або компетентності, а 

також набутому особою за період своєї трудової діяльності досвіду роботи, 

пропонується для зареєстрованих безробітних, які: 

не працевлаштувалися протягом місяця з дня закінчення професійного 

навчання за направленням регіонального агентства зайнятості; 

бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш як шість місяців) 

перерви (крім громадян, яким до досягнення пенсійного віку залишилося два і менше 

років) та є зареєстрованими безробітними більш як три місяці; 

не мають професії (спеціальності) або таких, які працювали на роботах, що не 

потребують спеціальної підготовки, та є зареєстрованими безробітними більш як три 

місяці. 

Участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, що 

відповідають освіті, професії (спеціальності), кваліфікації та/або компетентності, а 

також набутому особою за період своєї трудової діяльності досвіду роботи, для 

зазначених у цій частині категорій зареєстрованих безробітних вважається 

прийнятною, якщо вони зареєстровані в регіональному агентстві зайнятості більш як 

шість місяців. 

4. Для особи, позбавленої права обіймати певні посади або займатись певною 

діяльністю у передбачених законодавством випадках, прийнятною  вважається 

робота, що відповідає її професії (спеціальності), набутому досвіду роботи з 

урахуванням таких обмежень. 

5. Інші критерії прийнятної роботи для зареєстрованих безробітних 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

 

РОЗДІЛ VI 

АКТИВНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Стаття 26. Активні заходи державної політики у сфері зайнятості населення 

1. Регіональні агентства зайнятості забезпечують реалізацію активних заходів 

державної політики у сфері зайнятості населення, визначені цим Законом. 
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2. До активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення 

належать: 

1) професійна орієнтація; 

2) професійне навчання впродовж життя; 

3) професійне навчання зареєстрованих безробітних та осіб, які шукають 

роботу; 

4) професійне навчання на замовлення роботодавця; 

5) професійне навчання у роботодавця з подальшим працевлаштуванням; 

6) професійне навчання для працевлаштування за професією (спеціальністю), 

кваліфікацією, на яку є попит; 

7) сприяння професійному розвитку деяких категорій громадян; 

8) сприяння самозайнятості, розвитку підприємницької діяльності; 

9) сприяння працевлаштуванню категорій громадян, що мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню; 

10) залучення зареєстрованих безробітних, осіб, які шукають роботу, до 

реалізації державних цільових програм, інвестиційних, інфраструктурних проектів та 

проектів об’єднаних територіальних громад; 

11) сприяння працевлаштуванню молоді; 

12) сприяння трудовій мобільності; 

13) залучення громадян до громадських та інших робіт тимчасового характеру. 

3. Регіональні агентства зайнятості на основі пропозицій регіональних рад 

ринку праці визначають на наступний рік перелік необхідних активних заходів 

державної політики у сфері зайнятості населення для розвитку регіональних, місцевих 

ринків праці. 

4. Активні заходи державної політики у сфері зайнятості населення 

здійснюються за рахунок коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, державного, місцевих 

бюджетів, роботодавців,  Фонду соціального захисту інвалідів, інших незаборонених 

джерел. 

 

5. Компенсації роботодавцю, передбачені цим Законом в рамках реалізації 

активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення, не надаються 

роботодавцю у разі: 

1) наявності заборгованості із виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

2) визнання у встановленому порядку банкрутом або щодо нього порушено 

справу про банкрутство; 

3) якщо зменшення середньооблікової штатної чисельності його працівників 

протягом дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю звернення за 

компенсацією, перевищує п’ять відсотків; 

4) неподання в установленому порядку вакансій до регіонального агентства 

зайнятості.  

У разі виявлення однієї із зазначених обставин після початку виплати 

компенсації, її виплата припиняється, а сума виплачених коштів підлягає 

поверненню. 

6. Роботодавець не може одночасно отримувати компенсації в рамках реалізації 

активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення, що надаються за 

рахунок спеціального бюджету загальнообов‘язкового державного соціального 
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страхування на випадок безробіття, передбачених цим Законом, та державну 

допомогу, що надається відповідно до Закону України „Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання”.  

 

Стаття 27. Професійна орієнтація  

1. Професійна орієнтація населення здійснюється з метою професійного 

самовизначення особи, виявлення чинників, що впливають на вибір або зміну 

професії та виду зайнятості.  

Професійна орієнтація населення здійснюється суб’єктами освітньої діяльності, 

регіональними агентствами зайнятості, центрами професійної орієнтації населення, 

роботодавцями, приватними агентствами зайнятості, молодіжними центрами праці, 

закладами охорони здоров’я, реабілітаційними установами, медико-соціальними 

експертними комісіями, військкоматами, установами виконання покарань. 

2. Професійна орієнтація населення здійснюється шляхом: 

надання інформаційних послуг – надання документованих або публічно 

оголошених відомостей про трудову діяльність та її роль у професійному 

самовизначенні особи, інформації про стан ринку праці, зміст та перспективи 

розвитку сучасних професій і вимоги до особи, форми та умови оволодіння 

професіями, можливості професійного, кваліфікаційного і кар’єрного зростання, а 

також можливостей обрання або зміни виду зайнятості;  

надання консультаційних послуг, спрямованих на оптимізацію професійного 

самовизначення особи на основі виявлення її індивідуально-психологічних 

характеристик, особливостей життєвих ситуацій, професійних інтересів, схильностей, 

стану здоров’я та з урахуванням потреби ринку праці; 

проведення професійного відбору, що полягає у встановленні відповідності 

особи вимогам, які визначені для конкретних видів професійної діяльності та посад; 

проведення професійної діагностики, яка полягає у застосуванні спеціалістами 

з професійної орієнтації комплексу психологічних, психофізіологічних, медичних та 

інших методів вивчення особи для визначення її схильностей, навичок, 

компетентностей, можливості виконувати роботу у спосіб, який є прийнятним для 

особи та відповідає обраному виду зайнятості; 

здійснення професійної адаптації – сприяння оволодінню та досягненню 

особою професійної майстерності у конкретному виді професійної діяльності на 

конкретному робочому місці, необхідного професійного рівня. 

3. Регіональні агентства зайнятості надають послуги з професійної орієнтації 

для осіб, які шукають роботу, зареєстрованих безробітних, а також на замовлення 

роботодавця.  

З метою орієнтації молоді у виборі майбутньої професії залежно від здібностей 

і вимог ринку праці регіональні агентства зайнятості надають послуги з професійної 

орієнтації осіб, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти. 

Порядок надання послуг з професійної орієнтації регіональними агентствами 

зайнятості затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням 

з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. 
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Стаття 28. Професійне навчання впродовж життя 

1. Професійне навчання впродовж життя – навчання з метою набуття професії 

(кваліфікації) та/або вдосконалення професійних компетентностей особи, адаптації її 

до зміни виду діяльності для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.  

2. Система професійного навчання впродовж життя охоплює: 

осіб, які проходять професійну підготовку у суб’єктів освітньої діяльності, що 

здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників і фахівців; 

працівників, які проходять професійну підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації впродовж трудової діяльності; 

осіб, які шукають роботу, зареєстрованих безробітних, які потребують 

професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; 

осіб, які самостійно здобувають, розвивають професійні компетентності. 

3. Особа реалізує своє право на професійне навчання впродовж життя шляхом 

формальної, неформальної та інформальної  освіти.  

Професійне навчання впродовж життя забезпечується суб’єктами освітньої 

діяльності за формами та в порядку, визначеному законодавством про освіту, з 

урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 

Професійне навчання працівників може здійснюватися за дуальною формою 

навчання, що передбачає поєднання навчання у суб’єктів освітньої діяльності з 

навчанням на робочих місцях у роботодавця. 

4. Професійне навчання зареєстрованих безробітних та осіб, які шукають 

роботу, здійснюється: 

на замовлення роботодавця; 

для працевлаштуватися за професією (спеціальністю), кваліфікацією, на яку є 

попит; 

для самозайнятості чи започаткування підприємницької діяльності. 

5. Регіональне агентство зайнятості сприяє впровадженню програм 

неформального навчання для розвитку соціальних, комунікаційних, особистих 

компетентностей, підвищення економічної та юридичної грамотності, а також 

інформальному навчанню осіб, які шукають роботу, зареєстрованих безробітних. 

Доступ до зазначених програм здійснюється з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, в тому числі через електронний кабінет на офіційному 

веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції.  

6. Підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці здійснюється 

шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у 

роботодавця та/або у суб’єктів освітньої діяльності, включаючи розширення 

можливостей доступу працівника до мережі модульних тренінгів та навчальних 

програм, які впроваджуються за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій, при реалізації програм корпоративної соціальної відповідальності, інших 

програм сприяння професійному розвитку впродовж життя.  

Роботодавець сприяє професійному розвитку працівників відповідно до 

законодавства, колективного договору, угоди, інших локальних актів роботодавця та 

трудових договорів (контрактів), з урахуванням норм Закону України „Про 

професійний розвиток працівниківˮ . 
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З цією метою роботодавець у порядку, передбаченому законодавством, 

колективним договором, угодою, періодично організовує для працівників професійне 

навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації. 

7. Регіональне агентство зайнятості сприяє роботодавцям професійному 

навчанню працівників, шляхом надання послуг з організації професійного навчання 

та підтвердження професійної кваліфікації, здобутої шляхом 

неформального/інформального навчання. 

8. Роботодавець має право на компенсацію витрат, пов’язаних із 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації своїх працівників, за рахунок коштів 

спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття за умови:  

1) недопущення масового вивільнення працівників не менше ніж протягом 

останніх п’яти років на момент звернення до регіонального агентства зайнятості; 

2) якщо не має заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

3) здійснення виплати заробітної плати працівникам у розмірі не нижче трьох 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом; 

4) дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності 

(оприлюднення відповідної публічної звітності). 

Порядок, граничні розміри виплати компенсації на відповідний рік та критерії 

їх надання, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням 

з Національною радою ринку праці. 

 

Стаття 29. Професійне навчання зареєстрованих безробітних та осіб, які 

шукають роботу 

1. Регіональне агентство зайнятості забезпечує організацію проведення 

професійного навчання зареєстрованих безробітних та осіб, які шукають роботу, з 

метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.  

Зареєстрований безробітний, особа, яка шукає роботу, направляється на 

професійне навчання за даними поглибленого профілювання після проходження 

професійної орієнтації та виявлення його здібностей, можливостей та інших чинників, 

що впливають на вибір або зміну професії та виду зайнятості, згідно з індивідуальним 

планом працевлаштування або індивідуальним планом надання послуг відповідно. 

2. Організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних, осіб, які 

шукають роботу, забезпечують регіональні агентства зайнятості відповідно до 

порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням 

з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним 

органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері освіти та науки. 

3. Строк професійного навчання зареєстрованих безробітних визначається 

освітніми програмами, робочими навчальними планами і робочими навчальними 

програмами та не може перевищувати дванадцяти календарних місяців. 

4. У разі необхідності для проходження професійної підготовки або 

перепідготовки, підвищення кваліфікації зареєстрований безробітний, особа, яка 

шукає роботу:  
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направляється до закладів охорони здоров’я для проходження попереднього 

медичного відбору, психіатричного та наркологічного оглядів, якщо професійне 

навчання за професією відповідно до законодавства потребує таких відбору та 

оглядів;  

забезпечується місцем проживання на період проходження професійної 

підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації. 

Зареєстрованому безробітному, особі, яка шукає роботу, компенсуються 

витрати на проходження попереднього медичного відбору, психіатричного та 

наркологічного оглядів, а також на проїзд до місця проходження професійного 

навчання та у зворотному напрямку.  

5. Професійне навчання зареєстрованих безробітних, осіб, які шукають роботу, 

здійснюється за рахунок коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, інших джерел, 

незаборонених законодавством. 

Граничний розмір вартості професійного навчання, відшкодування 

транспортних витрат та витрат на проживання, що здійснюється за рахунок коштів 

спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за 

погодженням з Національною радою ринку праці.  

У разі, коли вартість професійного навчання, транспортні витрати та витрати на 

проживання перевищують встановлений граничний розмір, зареєстрований 

безробітний, особа, яка шукає роботу, можуть здійснити оплату різниці такої 

вартості.  

 

Стаття 30. Підтвердження кваліфікації зареєстрованих безробітних, осіб, які 

шукають роботу, здобутої шляхом неформального/інформального навчання за 

робітничими професіями 

1. Зареєстровані безробітні та особи, які шукають роботу, мають право на 

одноразове отримання сертифіката на підтвердження професійної кваліфікації, 

здобутої шляхом неформального/інформального навчання за робітничими 

професіями, у кваліфікаційних центрах або інших суб’єктів, уповноважених 

здійснювати підтвердження професійної кваліфікації, здобутої шляхом 

неформального/інформального професійного навчання. 

Особи, які шукають роботу, мають право на отримання сертифіката, якщо вони 

мають страховий стаж не менше ніж десять років та протягом останніх трьох років не 

проходили професійне навчання за сприяння регіонального агентства зайнятості. 

2. Організацію підтвердження професійної кваліфікації, здобутої шляхом 

неформального/інформального навчання, зареєстрованих безробітних та осіб, які 

шукають роботу, забезпечує регіональне агентство зайнятості. 

3. Оплата сертифікату здійснюється за рахунок коштів спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.  

4. Порядок видачі сертифікату та граничний розмір його вартості визначається 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з Національною радою 

ринку праці. 
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5. У разі коли вартість підтвердження професійної кваліфікації, здобутої 

шляхом неформального/інформального навчання, перевищує максимальну вартість 

сертифікату, зареєстрований безробітний або особа, яка шукає роботу, або 

роботодавець можуть здійснити доплату різниці вартості навчання. 

6. За безробітним, який проходить підтвердження професійної кваліфікації, 

здобутої шляхом неформального/інформального професійного навчання, зберігається 

виплата допомоги по безробіттю у розмірах та у строки, встановлені законодавством. 

 

Стаття 31. Професійне навчання зареєстрованих безробітних та осіб, які 

шукають роботу, на замовлення роботодавця 

 

1. Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних на 

замовлення роботодавця здійснюється регіональним агентством зайнятості на 

договірних засадах із зареєстрованим безробітним, роботодавцем, суб’єктом освітньої 

діяльності в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

Роботодавці, на замовлення яких здійснюється підготовка кадрів, беруть участь 

у виборі суб’єкта освітньої діяльності, визначенні змісту навчання, кваліфікаційній 

атестації зареєстрованих безробітних та надають робочі місця для їх виробничого 

навчання, виробничої практики або стажування. 

2. Регіональне агентство зайнятості на замовлення роботодавця організовує 

професійне навчання осіб, які шукають роботу, з числа тих, які мають страховий стаж 

не менше, ніж десять років та не користувалися протягом цього періоду послугами 

регіонального агентства зайнятості.  

3. Регіональне агентство зайнятості на замовлення роботодавця, у тому числі в 

рамках реалізації державних цільових програм, інвестиційних, інфраструктурних 

проектів та проектів об’єднаних територіальних громад здійснює з урахуванням 

поглибленого профілювання підбір зареєстрованих безробітних для проходження 

професійного навчання з числа осіб, які відповідають вимогам роботодавця.  

Професійне навчання таких осіб здійснюється за рахунок коштів спеціального 

бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття.  

Роботодавець, що є замовником кадрів, має право брати участь у відборі 

зареєстрованих безробітних, осіб, які шукають роботу, які будуть направлені на 

професійне навчання, шляхом проведення співбесіди або тестування. 

4. Договором про направлення зареєстрованого безробітного, особи, яка шукає 

роботу, на професійне навчання передбачається зобов’язання роботодавця укласти 

трудовий договір (контракт) із зареєстрованим безробітним, особою, яка шукає 

роботу, професійне навчання якого здійснювалось за замовленням роботодавця, не 

пізніше п’ятнадцяти робочих днів після завершення навчання.  

У разі, коли професійне навчання на замовлення роботодавця здійснюється в 

рамках державних цільових програм, інвестиційних, інфраструктурних проектів, 

проектів об’єднаних територіальних громад, у договорі передбачається зобов’язання 

роботодавця укласти трудовий договір (контракт) після початку реалізації такої 

програми або проекту. 
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5. У разі безпідставної відмови роботодавця укласти трудовий договір із 

зареєстрованим безробітним, який пройшов професійне навчання на його замовлення, 

такий роботодавець відшкодовує регіональному агентству зайнятості загальну 

вартість професійного навчання, транспортні витрати та витрати на проживання, а 

також втрачає право на отримання послуги, визначеної цією статтею, впродовж 

наступних трьох календарних років. 

 

Стаття 32. Професійне навчання зареєстрованих безробітних, осіб, які 

шукають роботу, у роботодавця з подальшим працевлаштуванням  

1. Професійне навчання зареєстрованих безробітних, осіб, які шукають роботу, 

у роботодавця за рахунок коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття здійснюється на 

договірних засадах із регіональним агентством зайнятості, зареєстрованим 

безробітним або особою, яка шукає роботу, та роботодавцем в порядку, 

затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

Особи, які шукають роботу, мають право на професійне навчання у 

роботодавця за наявності у них страхового стажу не менше ніж десять років. 

2. Професійне навчання у роботодавця здійснюється на робочому місці (на 

виробництві) за індивідуальним навчальним планом або шляхом стажування. 

Роботодавець, який здійснює професійне навчання на робочому місці (на 

виробництві), має право проводити попередній відбір зареєстрованих безробітних, 

осіб, які шукають роботу, для направлення на професійне навчання, шляхом 

проведення співбесіди або тестування. 

3. Предметом договору про професійне навчання у роботодавця є забезпечення 

професійного навчання зареєстрованого безробітного, особи, яка шукає роботу, за 

професією із зазначенням виду і строку професійного навчання та подальшого 

працевлаштування (укладення трудового договору (контракту) до початку 

професійного навчання або після його завершення).  

4. У разі, коли роботодавець укладає трудовий договір (контракт) із 

зареєстрованим безробітним, особою, яка шукає роботу, до початку професійного 

навчання строком не менше ніж на один календарний рік, регіональне агентство 

зайнятості компенсує роботодавцю вартість професійного навчання та п’ятдесят 

відсотків витрат на оплату праці (але не вище розміру трьох прожиткових мінімумів, 

встановлених законом на відповідний рік, на місяць). 

Виплата компенсації витрат на оплату праці розпочинається з місяця, 

наступного за місяцем працевлаштування.  

У разі припинення дії трудового договору (контракту) впродовж першого 

календарного року з дня його укладення, роботодавець повертає регіональному 

агентству зайнятості повну суму компенсації витрат на оплату праці. 

5. Роботодавцю, який після завершення професійного навчання, укладає 

трудовий договір (контракт) із зареєстрованим безробітним, особою, яка шукає 

роботу, строком не менше одного року, регіональним агентством зайнятості 

компенсуються витрати на навчання за працевлаштованих осіб. 

У разі розірвання трудового договору (контракту) впродовж одного року з дня 

його укладення з ініціативи роботодавця або за угодою сторін такий роботодавець 
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повертає регіональному агентству зайнятості загальну вартість професійного 

навчання.  

У разі безпідставної відмови зареєстрованого безробітного укласти трудовий 

договір (контракт) з роботодавцем після завершення професійного навчання у 

роботодавця, виплата допомоги по безробіттю припиняється. 

У разі безпідставної відмови особи, яка шукає роботу, укласти трудовий 

договір (контракт) з роботодавцем після завершення професійного навчання у 

роботодавця, така особа втрачає право на отримання послуг регіонального агентства 

зайнятості протягом трьох років.  

 6. Порядок, умови надання та повернення компенсації вартості професійного 

навчання у роботодавця, компенсації витрат на оплату праці, відшкодування вартості 

професійного навчання затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за 

погодженням з Національною радою ринку праці.   

 

Стаття 33. Професійне навчання зареєстрованих безробітних, осіб, які 

шукають роботу, для працевлаштування за професією (спеціальністю, кваліфікацією), 

на яку є попит 

1. Професійне навчання зареєстрованого безробітного, особи, яка шукає 

роботу, для працевлаштування за професією (спеціальністю), кваліфікацією, на яку є 

попит, здійснюється у випадках:  

відсутності у регіоні за місцем реєстрації безробітного попиту на професію 

(спеціальність), кваліфікацію, якою володіє така особа;  

відсутності у зареєстрованого безробітного будь-якої професії (спеціальності), 

кваліфікації;  

втрати зареєстрованим безробітним здатності виконувати роботу за попередньо 

здобутою професією (спеціальністю), кваліфікацією за станом здоров’я. 

Особи, які шукають роботу, мають право на професійне навчання, визначене 

цією статтею, за наявності у них страхового стажу не менше ніж десять років та якщо 

вони протягом останніх трьох років не проходили професійне навчання за сприяння 

регіонального агентства зайнятості. Професійне навчання осіб, які шукають роботу, 

здійснюється за переліком робітничих професій, затвердженим центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, за погодженням з Національною радою ринку праці. 

2. Рекомендації щодо проходження професійного навчання надаються  

кар’єрним радником за результатами поглибленого профілювання, професійної 

діагностики зареєстрованого безробітного, особи, яка шукає роботу, за наявності 

відкритих вакансій, працевлаштування на які потребує відповідної професійної 

підготовки.  

При визначенні напряму та форми професійного навчання перевага надається 

здобуттю компетентності, на яку є попит на місцевому, регіональному ринку праці, 

термін та програма підготовки за яким сприятиме оперативному працевлаштуванню.  

3. Вибір місця навчання здійснюється особою з переліків:  

закладів освіти (суб’єктів освітньої діяльності), розміщених в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти;  

суб’єктів освітньої діяльності, які надають послуги неформального навчання, 

що формується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
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політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та оприлюднюється на 

його офіційному веб-сайті.  

Регіональне агентство зайнятості формує перелік програм неформального 

навчання, на які може бути направлений зареєстрований безробітний, особа, яка 

шукає роботу, та розміщує його на офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції. 

При обранні місця навчання перевага надається тому суб’єкту, який 

знаходиться в адміністративно-територіальній одиниці за місцем реєстрації 

безробітного в регіональному агентстві зайнятості. 

За відсутності в адміністративно-територіальній одиниці за місцем реєстрації 

безробітного суб’єкта освітньої діяльності, який відповідає потребам зареєстрованого 

безробітного, особи, яка шукає роботу, кар’єрний радник може направити на 

професійне навчання в іншу місцевість з можливістю компенсації проїзду до місця 

навчання та у зворотному напрямку (у разі необхідності).   

У разі відсутності у відповідній адміністративно-територіальній одиниці 

суб’єкта освітньої діяльності, що може надати необхідні освітні послуги, 

зареєстрованому безробітному, особі, яка шукає роботу, може бути компенсовано 

вартість проживання за місцезнаходженням обраного суб’єкта освітньої діяльності 

та/або на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку.  

Порядок надання компенсації та її граничний розмір затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з Національною радою 

ринку праці. 

4. Професійне навчання зареєстрованого безробітного, особи, яка шукає 

роботу, здійснюється на договірних засадах між регіональним агентством зайнятості, 

зареєстрованим безробітним, суб’єктом освітньої діяльності за рахунок коштів 

спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Особа, яка пройшла професійне навчання, визначене цією статтею, і не 

працевлаштувалась протягом 30 календарних днів після його завершення, може бути 

направлена на професійне навчання за рахунок коштів спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття не 

раніш ніж через п’ять років після закінчення навчання (крім професійного навчання 

на замовлення роботодавця або у роботодавця з укладенням трудового договору до 

початку професійного навчання).  

У випадку, коли зареєстрований безробітний був працевлаштований до 

закінчення професійного навчання, він має право завершити розпочате професійне 

навчання незалежно від припинення реєстрації особи як безробітної.  

 

Стаття 34. Сприяння професійному розвитку деяких категорій громадян 

1. Сприяння професійному розвитку деяких категорій громадян здійснюється 

регіональним агентством зайнятості шляхом видачі ваучера. Право на одноразове 

отримання ваучера для підвищення конкурентоспроможності мають: 

1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 

п’ятнадцяти років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку; 

2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової 

служби), служби в органах внутрішніх справ, служби в органах Національної поліції, 
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Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і 

підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-

виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за 

станом здоров’я протягом трьох років з моменту звільнення з військової служби до 

досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 

десяти років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України „Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”; 

3) особи, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, були звільнені з військової служби та отримали 

статус учасника бойових дій, протягом трьох років з моменту звільнення з військової 

служби до досягнення встановленого статтею 26 Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку; 

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку, до досягнення 

встановленого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування” пенсійного віку.  

2. Вартість ваучеру встановлюється в межах вартості навчання, але не може 

перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом.  

Оплата ваучера здійснюється в межах коштів спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 

відповідний рік. 

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну 

вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити доплату різниці вартості 

навчання. 

3. Порядок видачі ваучерів затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Перелік професій, спеціальностей, галузей знань для навчання, за якими може 

бути виданий ваучер, затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за 

погодженням з Національною радою ринку праці. 

4. Особа, зазначена у частині першій цієї статті, має право на вибір професії 

(спеціальності), кваліфікації із затвердженого переліку, форми та місця навчання. 

5. За особою (крім осіб зі страховим стажем понад двадцять п’ять років, які не 

отримували допомогу по безробіттю протягом останніх десяти років), яка пройшла 

навчання шляхом отримання ваучера, протягом п’яти років з моменту закінчення 

такого навчання зберігається право лише на: 

1) соціальні послуги з пошуку прийнятної роботи; 

2) інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням; 

3) виплату пенсії відповідно до частини п’ятої статті 57 цього Закону. 

 

Стаття 35. Сприяння самозайнятості, розвитку підприємницької діяльності  

1. Регіональні агентства зайнятості сприяють зареєстрованим безробітним у 

реалізації права на самозайнятість та у започаткуванні підприємницької діяльності.   
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2. З метою сприяння у реалізації права на самозайнятість та у започаткуванні 

зареєстрованим безробітним підприємницької діяльності, регіональне агентство 

зайнятості здійснює професійну орієнтацію, професійну діагностику щодо наявності 

відповідних схильностей, навичок, компетентностей зареєстрованого безробітного до 

такої діяльності.  

3. Для сприяння у реалізації права на самозайнятість регіональне агентство 

зайнятості забезпечує: 

надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань 

ведення бізнесу, юридичної та податкової грамотності із залученням на громадських 

засадах працівників органів державної влади, роботодавців, громадських організацій, 

проектів міжнародної технічної допомоги;  

організацію, у разі необхідності, професійного навчання зареєстрованого 

безробітного за напрямами згідно з переліком, який визначається центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої 

влади у сфері соціальної політики.  

З метою організації професійного навчання для сприяння у реалізації права на 

самозайнятість зареєстрованого безробітного регіональне агентство зайнятості 

укладає з ним договір, що містить зобов’язання зареєстрованого безробітного щодо: 

складення бізнес-плану після отримання індивідуальних та групових 

консультацій з питань ведення бізнесу, юридичної та податкової грамотності, 

завершення професійного навчання (у разі проходження); 

реєстрації як фізичної особи-підприємця не пізніше тридцяти календарних днів 

з дня завершення професійного навчання (у разі проходження); 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

не менше ніж протягом двох років після реєстрації як фізичної особи-підприємця; 

повернення суми коштів, сплачених регіональним агентством зайнятості за 

професійне навчання, за умови припинення діяльності фізичної особи-підприємця 

упродовж двох років.  

Після завершення професійного навчання та реєстрації в установленому 

законом порядку особи як фізичної особи-підприємця регіональне агентство 

зайнятості виплачує такій особі фінансову допомогу для самозайнятості.  

Граничний розмір фінансової допомоги для самозайнятості визначається 

Кабінетом Міністрів України.  

У разі невиконання особою умов договору в частині сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, така особа впродовж наступних 

двох років має право лише на послуги, що надаються регіональним агентством 

зайнятості. Послуги з професійного навчання за направленням регіонального 

агентства зайнятості такій особі надаються не раніше ніж через чотири роки з дня 

закінчення навчання (крім професійного навчання на замовлення роботодавця або у 

роботодавця з укладенням трудового договору до початку професійного навчання). 

4. Для сприяння започаткуванню зареєстрованим безробітним підприємницької 

діяльності регіональне агентство зайнятості забезпечує: 

надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань ведення 

бізнесу, юридичної та податкової грамотності із залученням на громадських засадах 

працівників органів державної влади, роботодавців, громадських організацій, 

проектів міжнародної технічної допомоги; 
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організацію, у разі необхідності, професійного навчання за напрямами згідно з 

переліком, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням 

з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. 

Зареєстрований безробітний для започаткування підприємницької діяльності 

може отримати від регіонального агентства зайнятості фінансову допомогу.  

Граничний розмір фінансової допомоги для започаткування та провадження 

підприємницької діяльності, умови співфінансування (у разі необхідності) 

затверджуються Кабінетом Міністрів України.  

Для отримання фінансової допомоги для започаткування підприємницької 

діяльності зареєстрований безробітний після отримання індивідуальних та групових 

консультацій з питань ведення бізнесу, юридичної та податкової грамотності, 

завершення професійного навчання (у разі проходження), складає бізнес-план, який 

подається комісії з відбору проектів бізнес-планів.  

Порядок створення комісії, розгляду та оцінки проектів бізнес-планів 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з 

Національною радою ринку праці.  

У разі схвалення бізнес-плану зареєстрованого безробітного комісією з відбору 

проектів бізнес-планів, він укладає договір з регіональним агентством зайнятості, в 

якому містяться зобов’язання зареєстрованого безробітного щодо:  

реєстрації ним юридичної особи або як фізичної особи-підприємця не пізніше 

тридцяти календарних днів з дня закінчення навчання; 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

не менше ніж протягом трьох років після реєстрації ним юридичної особи або як 

фізичної особи-підприємця; 

укладення трудових договорів (контрактів) з двома і більше зареєстрованими 

безробітними строком не менше, ніж на двадцять чотири календарні місяці;  

повернення суми коштів, сплачених регіональним агентством зайнятості за 

професійне навчання, за умови припинення діяльності юридичної особи чи фізичної 

особи-підприємця упродовж трьох років.  

Після реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця такий 

роботодавець може отримати від регіонального агентства зайнятості компенсацію 

витрат на оплату праці зареєстрованим безробітним, з якими укладено трудовий 

договір (контракт). Витрати на оплату праці компенсуються протягом дванадцяти 

календарних місяців у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

1 січня відповідного року.  

У разі невиконання особою умов договору в частині сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, особа має право лише на 

соціальні послуги протягом трьох років. Послуги з професійного навчання за 

направленням регіонального агентства зайнятості такій особі надаються не раніше 

ніж через чотири роки з дня закінчення навчання (крім професійного навчання за 

замовленням роботодавця або у роботодавця з укладенням трудового договору до 

початку професійного навчання). 

5. Основні вимоги до складання бізнес-планів визначаються центральним 

органом виконавчої влади у сфері соціальної політики спільно з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

економічного, соціального розвитку і торгівлі, промислової та інвестиційної політики.  
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6. Регіональне агентство зайнятості забезпечує:  

супроводження та консультування самозайнятої особи (впродовж двох років), 

особи, яка створила юридичну особу або зареєструвалась як фізична особа-

підприємець (впродовж трьох років), що отримали фінансову допомогу для 

самозайнятості або фінансову допомогу для започаткування та провадження 

підприємницької діяльності відповідно;  

моніторинг сплати такими особами єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

7. Порядок виплати регіональним агентством зайнятості фінансових допомог, 

компенсації витрат на оплату праці, визначених частинами третьою та четвертою цієї 

статті, їх повернення затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за 

погодженням з Національною радою ринку праці. 

 

Стаття 36. Сприяння працевлаштуванню категорій громадян, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 

1. Роботодавцю, що за посередництва регіонального агентства зайнятості 

працевлаштовує зареєстрованих безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню, з нормальною тривалістю робочого часу за трудовим договором 

(контрактом) не менше одного року, щомісяця компенсується п’ятдесят відсотків 

фактичних витрат на оплату праці за відповідну особу за місяць (але не вище двох 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом). 

2. Роботодавці, що за сприяння регіональних агентств зайнятості 

працевлаштовують зареєстрованих безробітних, які перебувають на обліку більше 

ніж 180 календарних днів, мають право на отримання компенсації витрат на оплату 

праці таких осіб. 

Така компенсація виплачується після укладення роботодавцем із 

зареєстрованим безробітним трудового договору (контракту) строком не менше ніж 

на два роки.  

Роботодавцю  компенсується фактичні витрати на оплату праці за 

працевлаштованого зареєстрованого безробітного з числа осіб, які мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню, та який перебував на обліку в регіональному 

агентстві зайнятості більше ніж 180 календарних днів (але не більше трьох 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом).  

3. Роботодавцю, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа осіб, 

визначених пунктами 3 та 5 частини першої статті 6 цього Закону, компенсуються 

витрати на перепідготовку та/або підвищення кваліфікації таких осіб, за умови 

укладення трудового договору (контракту) з такою особою строком не менше ніж на 

два роки. 

4. Компенсації, передбачені частинами першою та другою цієї статті, 

виплачуються протягом дванадцяти календарних місяців з дня працевлаштування 

особи у межах видатків, затверджених спеціальним бюджетом загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття або бюджетом Фонду 

соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю, 

зареєстрованої у встановленому порядку як безробітної).  
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5. Компенсація, передбачена частиною третьою цієї статті, виплачується після 

укладення трудового договору (контракту). 

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи 

роботодавця або за угодою сторін до закінчення дворічного строку з дня 

працевлаштування, виплата компенсації припиняється, сума виплачених коштів 

повертається роботодавцем в повному обсязі до спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

або до бюджету Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела 

компенсації, крім випадку, коли на його робоче місце за направленням регіонального 

агентства зайнятості у межах зазначеного строку працевлаштовано іншого 

зареєстрованого безробітного.  

У випадку, коли на робоче місце звільненого працівника, за якого 

виплачувалася компенсація, не було працевлаштовано іншого зареєстрованого 

безробітного, роботодавець втрачає право на отримання компенсації за рахунок 

коштів спеціального бюджету загальнообов‘язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття, впродовж п‘яти років.  

У разі звільнення працівника за власним бажанням без поважних причин у 

межах дворічного строку з дня працевлаштування, за якого виплачувалась 

компенсація, та визнання його в подальшому безробітним, тривалість виплати 

допомоги по безробіттю такій особі скорочується відповідно до частини п’ятої статті 

59 цього Закону. 

 

Стаття 37. Залучення зареєстрованих безробітних, осіб, які шукають роботу, 

до реалізації державних цільових програм, інвестиційних, інфраструктурних проектів 

та проектів об’єднаних територіальних громад 

 

1. Ініціатор розроблення державних цільових програм, інвестиційних, 

інфраструктурних проектів, що передбачають створення нових робочих місць, 

визначає та узгоджує обсяги їх створення з регіональними агентствами зайнятості.  

2. Розпорядники коштів, зазначені у державних цільових програмах,  

інвестиційних, інфраструктурних проектах, що передбачають створення  нових 

робочих місць, зобов’язані подавати до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, перелік 

роботодавців, які залучені до реалізації таких програм, проектів. 

3. Роботодавці, які залучені до реалізації державних цільових програм,  

інвестиційних, інфраструктурних проектів, зобов’язані наймати на роботу,  

зареєстрованих безробітних.  

4. Роботодавець, який в рамках реалізації державних цільових програм,  

інвестиційних, інфраструктурних проектів за направленням регіонального агентства 

зайнятості працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа осіб, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,  на створені нові робочі місця, має 

право на компенсацію тридцяти відсотків фактичних витрат на оплату праці (але не 

вище прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених законом, за 

відповідну особу на місяць).  

Компенсація виплачується протягом дванадцяти місяців (але не більше  строку 

дії такого проекту, програми) у межах коштів спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

або бюджету Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з 
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інвалідністю, зареєстрованої у встановленому порядку як безробітної) на відповідний 

рік. 

5. Порядок надання, повернення компенсації затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, за погодженням з Національною радою ринку праці.  

6. Регіональне агентство зайнятості сприяє реалізації проектів розвитку 

об’єднаних територіальних громад, якими передбачено створення робочих місць, 

шляхом компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих 

безробітних, у тому числі на роботи тимчасового характеру, з числа довготривалих 

безробітних та тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.  

Така компенсація виплачується в межах спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 

відповідний рік.  

Порядок проведення конкурсного відбору проектів розвитку об’єднаних 

територіальних громад, виплати компенсації та її розміру затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з Національною радою 

ринку праці.  

 

Стаття 38. Сприяння працевлаштуванню молоді 

1. Здобувачі вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) 

освіти, що здобули професію (кваліфікацію), спеціальність за освітньо-

кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник”, „молодший спеціаліст”, освітньо-

професійним ступенем „молодший бакалавр”, освітнім ступенем „бакалавр” та 

продовжують здобувати освіту на наступному рівні освіти, мають право проходити у 

вільний від навчання час стажування за професією (спеціальністю), за якою 

здобувається освіта, у роботодавця на умовах, визначених договором про стажування. 

Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та 

обов’язків, удосконалення професійних знань, навичок та умінь, вивчення та 

засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетентностей. 

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору 

затверджує Кабінет Міністрів України.  

Строк стажування за договором не може перевищувати трьох місяців. 

Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки, 

яка у разі відсутності оформляється згідно із законодавством. 

Стажування проводиться під керівництвом працівника роботодавця, який має 

стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) не менш як три роки. 

Робота керівників стажування може оплачуватися роботодавцем, якщо це 

передбачено локальним актом роботодавця, що регулює порядок проведення 

стажувань на підприємстві.  

2. Заклади вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) 

освіти разом з роботодавцями, регіональним агентством зайнятості, регіональною 

радою ринку праці сприяють здобувачам освіти у доступі до інформації про 

можливість стажування та його проходження, про можливості працевлаштування у 

вільний від навчання час, про можливості працевлаштування після закінчення 

навчання та здобуття освіти.  
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3. Роботодавці, які працевлаштовують на перше робоче місце молодих 

робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів, які здобули 

спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник”, 

„молодший спеціаліст”, молодих спеціалістів, які закінчили вищі навчальні заклади та 

здобули спеціальність за освітньо-професійним ступенем „молодший бакалавр”, 

освітнім ступенем „бакалавр”, мають право укладати з такими особами строкові 

трудові договори (контракти). При укладенні таких договорів (контрактів) 

випробування при прийнятті на роботу не встановлюється.  

4. Роботодавець, який уклав з молодим робітником, молодим спеціалістом 

трудовий договір за здобутою професію (спеціальністю), кваліфікацією строком не 

менше ніж на три роки, має право на отримання компенсації витрат на оплату праці за 

відповідну особу за дванадцять місяців.  

Право на отримання такої компенсації мають роботодавці, які 

працевлаштовують молодих робітників, молодих спеціалістів за професіями 

(спеціальностями), кваліфікаціями, затвердженими Національною радою ринку праці 

з урахуванням пропозицій, наданих регіональними радами ринку праці. 

Компенсація надається роботодавцю за умови працевлаштування на перше 

робоче місце молодих робітників, молодих спеціалістів, які не були зареєстровані як 

безробітні, не здійснювали інший вид оплачуваної зайнятості. 

Порядок, умови, розмір виплати роботодавцю компенсації, її повернення 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з 

Національною радою ринку праці.  

 

Стаття 39. Сприяння трудовій мобільності 

1. Сприяння трудовій мобільності зареєстрованого безробітного, пов’язаної зі 

зміною професії (спеціальності), виду зайнятості здійснюється у порядку, 

визначеному цим Законом. 

Сприяння трудовій мобільності, пов’язаної зі зміною місця проживання з 

метою працевлаштування або необхідністю проїзду до місця роботи, що розташована 

за межами адміністративно-територіальної одиниці, де зареєстрований безробітний, 

здійснюється регіональним агентством зайнятості шляхом виплати компенсацій. 

2. У разі, якщо пропозиція роботи для зареєстрованого безробітного є 

прийнятною за освітою, професією (спеціальністю) та/або кваліфікацією, та/або 

досвідом роботи особи, але час та відстань проїзду до місця роботи (в один бік), де 

організовано щоденне транспортне сполучення, перевищує півтори години та 60 

кілометрів (на умовах неповного робочого часу – перевищує одну годину та 40 

кілометрів), регіональне агентство зайнятості надає особі, яка працевлаштувався на 

таке робоче місце, щомісячну компенсацію частини транспортних витрат на проїзд до 

місця роботи та додому.  

Підставою для отримання такої компенсації є укладений трудовий договір 

(контракт). 

Розмір компенсації не може перевищувати тридцяти відсотків прожиткового 

мінімуму для працездатної особи, встановленого законом. 

Строк виплати компенсації частини транспортних витрат на проїзд до місця 

роботи та додому не може перевищувати шести місяців. 
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3. Зареєстрований безробітний, який працевлаштовується до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці за посередництва регіонального агентства 

зайнятості, має право на компенсацію фактичних транспортних витрат на переїзд до 

місця працевлаштування. Така компенсація виплачується після укладеного трудового 

договору (контракту) з роботодавцем на підставі документів, що підтверджують 

сплату транспортних послуг. 

Компенсація фактичних транспортних витрат на переїзд до місця 

працевлаштування, за згодою особи, може бути замінена сплатою транспортних 

послуг безпосередньо регіональним агентством зайнятості. 

4. Зареєстрований безробітний з числа внутрішньо переміщених осіб, який за 

сприяння регіонального агентства зайнятості працевлаштовується до роботодавця, що 

провадить діяльність в іншій адміністративно-територіальній одиниці, має право на 

компенсацію витрат для проходження за направленням регіональних агентств 

зайнятості попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до 

законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування. 

5. Компенсації, передбачені частинами другою – четвертою цієї статті 

виплачуються в межах коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття або бюджету Фонду 

соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю, 

зареєстрованої у встановленому порядку як безробітної) на відповідний рік. 

6. Регіональне агентство зайнятості у разі необхідності може надати часткову 

компенсацію витрат на оплату оренди житла зареєстрованому безробітному, який 

працевлаштовується за сприяння регіонального агентства зайнятості до роботодавця, 

що провадить діяльність в іншій адміністративно-територіальній одиниці. 

Така компенсація може бути надана зареєстрованому безробітному, який 

працевлаштовується на територію з обмеженим потенціалом розвитку.  

Часткова компенсація надається в межах коштів спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

або бюджету Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з 

інвалідністю, зареєстрованої у встановленому порядку як безробітної) на відповідний 

рік. 

Рішення про надання часткової компенсації схвалюється регіональною радою 

ринку праці або територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (у 

разі надання часткової компенсації особі з інвалідністю) за поданням регіонального 

агентства зайнятості. 

Порядок надання часткової компенсації, її граничний розмір затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з Національною радою 

ринку праці та Фондом соціального захисту інвалідів. 

 

Стаття 40. Залучення громадян до громадських та інших робіт тимчасового 

характеру 

1. Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в 

інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового 

стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших 

категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. 
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2. Громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної 

громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад, 

організовуються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських рад, територіальними громадами за участю 

регіональних агентств зайнятості на договірних засадах. 

3. Види громадських робіт визначаються місцевими державними 

адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, 

територіальними громадами за такими критеріями: 

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані 

постійні робочі місця та вакансії; 

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; 

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; 

4) надають можливість тимчасового працевлаштування зареєстрованих 

безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та 

кваліфікаційної підготовки. 

4. З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються на строк, 

що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів, строкові 

трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця.  

5. На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні 

соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість 

населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

6. Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, роботодавців та інших незаборонених законодавством джерел. 

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт 

фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих 

бюджетів та/або коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового державного 

страхування на випадок безробіття. 

7. Працівники, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок 

вимушеного скорочення до п’ятдесят відсотків передбаченої законодавством 

тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва, мають 

право на участь у громадських роботах без припинення трудових відносин, у тому 

числі тих, що оплачуються за рахунок коштів спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, у межах 

строку зупинення (скорочення) виробництва. 

8. Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 

зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб роботодавцями організовуються 

роботи, що носять тимчасовий характер строком до шести місяців. Для організації 

таких видів робіт тимчасового характеру не можуть бути використані постійні робочі 

місця та вакансії. 

Із зареєстрованими безробітними, які залучаються до виконання робіт 

тимчасового характеру, укладаються трудові договори (контракти) на строк, що 

сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів. 

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок 

коштів роботодавців та інших незаборонених законодавством джерел. 
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9. Зареєстрованим безробітним, які брали участь у виконанні робіт тимчасового 

характеру, після виконання таких робіт продовжується виплата допомоги по 

безробіттю у розмірах і в строки, встановлені законодавством.  

10. Приватні агентства зайнятості можуть залучати зареєстрованих безробітних 

для виконання робіт тимчасового характеру, визначених договорами надання 

персоналу. 

11. Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру 

затверджує Кабінет Міністрів України. 

 

 

РОЗДІЛ VII 

ПРИВАТНІ АГЕНТСТВА ЗАЙНЯТОСТІ 

 

Стаття 41. Діяльність приватних агентств зайнятості   

1. Діяльність з надання послуг на ринку праці, пов’язаних із зайнятістю 

населення в Україні та за кордоном, здійснюється приватними агентствами зайнятості 

відповідно до цього Закону.  

2. Для початку провадження приватним агентством зайнятості діяльності з 

надання послуг, визначених цим Законом, до центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

подається декларація.  

Декларація про діяльність приватного агентства зайнятості містить інформацію 

щодо:  

1) державної реєстрації в установленому законом порядку; 

2) місцезнаходження приватного агентства зайнятості, адреси провадження ним 

господарської діяльності;  

3) керівника приватного агентства зайнятості (паспортні дані, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку в паспорті); 

4) видів послуг, які надаватимуться приватним агентством зайнятості; 

5) взяття на себе зобов’язань дотримуватися вимог законодавства про захист 

персональних даних та вимог, визначених законодавством.  

3. Для здійснення діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном 

приватне агентство зайнятості у декларації зазначає перелік держав, до яких 

планується працевлаштування громадян України, та надає копії: 

1) документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного роботодавця та/або 

суб’єкта господарювання з посередництва у працевлаштуванні у державі 

місцезнаходження; 

2) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених з іноземними 

роботодавцями та/або суб’єктами господарювання з посередництва у 

працевлаштуванні, пошуку та добору працівників, у тому числі із судновласниками з 

посередництва у працевлаштуванні, пошуку та добору моряків, рибалок.  

4. У разі змін в інформації, яка міститься в декларації, приватне агентство 

зайнятості подає протягом п’яти календарних днів з дня виникнення таких змін до 
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центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, декларацію з урахуванням таких змін.  

5. Форма декларації про діяльність приватного агентства зайнятості, порядок її 

подання, внесення до неї змін, включення до переліку та виключення з переліку 

приватних агентств зайнятості інформації затверджуються Кабінетом Міністрів 

України.  

6. На підставі поданої декларації про діяльність приватного агентства 

зайнятості центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, вносить інформацію про приватне 

агентство зайнятості до переліку приватних агентств зайнятості. Зазначена 

інформація вноситься протягом п’яти робочих днів з дня подання декларації про 

діяльність приватних агентств зайнятості.   

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, формує, веде та забезпечує вільний доступ 

до переліку приватних агентств зайнятості, який розміщується на офіційному веб-

сайті цього органу.  

7. Приватні агентства зайнятості мають право надавати такі послуги: 

1) пошук та добір працівників на замовлення роботодавців та сприяння 

працевлаштуванню осіб, які шукають роботу, в Україні; 

2) посередництво у працевлаштуванні за кордоном та добір працівників на 

замовлення роботодавців для роботи за кордоном; 

3) складання бази вакансій та пропозицій роботи; 

4) укладення трудових договорів з працівниками, які відповідно до договору 

про надання персоналу будуть виконувати роботу у  підприємства-користувача (крім 

моряків); 

5) посередництво у працевлаштуванні за кордоном та добір моряків, рибалок на 

замовлення судновласника для роботи на суднах, які ходять під іноземним прапором; 

6) інформаційні послуги у сфері працевлаштування для суб’єктів ринку праці; 

7) здійснення організації, проведення навчання, підвищення та розвитку 

професійних компетентностей, професійної орієнтації, професійної діагностики, 

підвищення кваліфікації, розвитку навичок; 

8) консультативні послуги з питань управління людськими ресурсами; 

9) інші послуги, визначені законом. 

8. Приватні агентства зайнятості зобов’язані: 

1) надавати суб’єктам ринку праці повну та достовірну інформацію про: 

наявні вакансії, умови та оплату праці, заявлені вимоги щодо кваліфікації, 

досвіду роботи, навичок, компетентностей осіб, які шукають роботу; 

пропозиції робочої сили для роботодавців; 

іншу інформацію, яка є важливою для прийняття рішення про  

працевлаштування та укладення трудового договору (контракту); 

2) забезпечувати захист персональних даних, інформації, що надійшла від 

суб’єктів ринку праці відповідно до законодавства.   

Обробка персональних даних громадян приватними агентствами зайнятості має 

обмежуватися питаннями щодо кваліфікації та професійного досвіду зацікавлених 

громадян, а також будь-якою інформацією, що безпосередньо цього стосується, з 

урахуванням загальних вимог щодо захисту персональних даних фізичних осіб, 

передбачених законодавством. 
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Приватні агентства зайнятості зобов’язані забезпечувати громадянам доступ до 

їх персональних даних, на підставі заяви надавати завірені копії документів, які 

містять персональні дані щодо них, витяги з документів, а також вилучати, 

виправляти невірні, неповні чи недостовірні персональні дані. 

3) сприяти дотриманню законодавства з питань охорони, безпеки, гігієни праці 

підприємствами-користувачами, з якими укладені договори про надання персоналу; 

4) надавати послуги з посередництва у  працевлаштуванні у нежитловому 

приміщенні;  

5) подавати регіональному агентству зайнятості звітність про здійснення 

діяльності з посередництва у працевлаштування. Порядок, форма та строки подання 

такої звітності затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням 

з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. 

9. Приватним агентствам зайнятості забороняється: 

1) у договорах про надання послуг, який укладається з роботодавцем, про 

надання персоналу, який укладається з підприємством-користувачем, звужувати, 

обмежувати права та гарантії, передбачені законодавством для працівників; 

2) укладати договір про надання персоналу з підприємством-користувачем в 

Україні: 

якого визнано в установленому порядку банкрутом або щодо нього порушена 

справа про банкрутство; 

на роботи, на яких ці працівники можуть стати жертвами зловживань чи 

дискримінації будь-якого характеру, чи стати жертвами шахрайських дій, торгівлі 

людьми; 

для заміни його працівників, які проводять страйк або інші колективні дії; 

для виконання робіт у шкідливих, небезпечних та важких умовах праці. 

3) вимагати, зберігати чи використовувати інформацію про стан здоров’я 

громадянина або використовувати таку інформацію для визначення його придатності 

до роботи, якщо ця інформація не пов’язана безпосередньо з вимогами до конкретної 

професії, виду діяльності, та якщо на це не була одержана письмова згода 

громадянина; 

4) стягувати з громадян будь-які  гонорари, комісійні винагороди, інші види 

оплати послуг прямо чи опосередковано, повністю або частково, крім надання 

платних послуг з питань навчання, підвищення кваліфікації, розвитку навичок, 

професійних компетентностей, що не передбачає надання громадянину послуг з 

посередництва у працевлаштуванні прямо чи опосередковано; 

5) пропонувати громадянам роботу, що має ознаки неформальної зайнятості, а 

також такої, що приховує справжню мету та предмет роботи, або залучати до роботи, 

яка не визначена трудовим договором.  

10. Приватні агентства зайнятості мають право створювати об’єднання 

(асоціації) для захисту прав своїх членів, представлення їх інтересів в органах 

державної влади, надання пропозицій щодо правового регулювання діяльності 

приватних агентств зайнятості.  

11. Приватні агентства зайнятості можуть співпрацювати з центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, та/або регіональним агентством зайнятості відповідно 

до агентського договору про співробітництво.   

Предметом агентського договору, зокрема, може бути: 
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1) проведення спільних заходів (проектів), у тому числі при реалізації активних 

заходів державної політики у сфері зайнятості населення; 

2) обмін даними про вакансії та пропозиції робочої сили згідно цього договору; 

3) сприяння працевлаштуванню осіб, які шукають роботу, зареєстрованих 

безробітних;  

4) обмін досвідом щодо кращих практик у сфері надання послуг  суб’єктам 

ринку праці;  

5) інші види співпраці, визначені договором. 

12. Умови та порядок укладення, виконання, припинення агентських договорів, 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. Таким порядком 

визначаються умови та підстави для оплати регіональним агентством зайнятості 

послуг приватних агентств зайнятості зі сприяння працевлаштуванню осіб, які 

шукають роботу, зареєстрованих безробітних.  

 

Стаття 42. Діяльність приватних агентств зайнятості, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном 

1. Послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються 

приватним агентством зайнятості відповідно до укладеного з іноземним 

роботодавцем зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з 

посередництва у працевлаштуванні, пошуку та добору працівників (далі – 

зовнішньоекономічний договір).  

Зовнішньоекономічний договір (контракт) повинен бути укладений 

українською мовою та однією чи більше мовами, що використовуються в державі 

перебування.   

Такий договір (контракт) зберігається у приватного агентства зайнятості  

протягом трьох років після закінчення строку його дії. 

Обов’язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контакту) про 

надання послуг з посередництва у працевлаштуванні трудового мігранта за кордоном 

є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору (контакту).  

Проект трудового договору (контракту) викладається українською мовою та 

однією чи більше мовами, що використовуються в державі перебування, і містить 

зобов’язання, які бере на себе іноземний роботодавець, зокрема щодо: 

1) умов праці (у тому числі щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов 

праці), оплати праці (у тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати), 

відрахувань із заробітної плати; 

2) тривалості робочого часу та часу відпочинку, строку дії трудового договору 

(контракту) та умов його припинення, розірвання; 

3) надання соціальної та медичної допомоги, здійснення соціального 

страхування; 

4) відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або тимчасової непрацездатності; 

5) репатріації громадянина України. 

2. Приватне агентство зайнятості зобов’язане надати громадянину України до 

виїзду на працевлаштування за кордон:  
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1) інформацію у письмовій формі про права та гарантії, які йому надаються за 

трудовим договором (контрактом), що передбачені законодавством України та 

держави перебування; 

2) контактні дані консульських установ України у державі перебування; 

3) проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем. 

Одержання інформації та проекту трудового договору (контракту) 

підтверджується підписом громадянина України. Зазначені документи зберігаються у 

приватному агентстві зайнятості протягом трьох років.  

3. Приватне агентство зайнятості, окрім зобов’язань, визначених частиною 

восьмою статті 41 цього Закону, зобов’язане: 

1) вести облік громадян України, які за його посередництва виїхали за кордон 

на працевлаштування; 

2) подавати регіональному агентству зайнятості звітність про 

працевлаштування громадян України за кордоном у порядку, за формою та у строки, 

затверджені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади у сфері соціальної політики; 

3) безоплатно надавати громадянам України інформацію та консультації щодо 

переваг легального працевлаштування за кордоном, про характер майбутньої роботи, 

умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність 

міжнародних договорів (угод) у сфері працевлаштування та соціального 

забезпечення, укладених між Україною та державою перебування. 

4. Приватне агентство зайнятості, предметом діяльності якого є посередництво 

у працевлаштуванні моряків, рибалок за кордоном на судна, що ходять під іноземним 

прапором, зобов’язані: 

1) перевіряти наявність у моряків, рибалок, які працевлаштовуються за його 

посередництва, кваліфікації, необхідної для виконання робіт, заявлених 

судновласником, та документів, які її підтверджують; 

2) інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про скарги, пов’язані з 

посередництвом у працевлаштуванні моряків, рибалок, та виконанням 

судновласниками зобов’язань за трудовими договорами, які не можуть бути 

розв’язані приватним агентством самостійно, а також у випадках загрози життю, 

здоров’ю моряків, рибалок чи ускладнення або неможливості забезпечення 

судновласником повернення моряків, рибалок до України.   

5. Забороняється вимагати та стягувати з громадян України плату за надання 

допомоги чи сприяння в отриманні робочої візи, дозволів на роботу та на проживання 

у державі перебування, за оформлення транспортних та митних документів, надання 

інших послуг у сфері  працевлаштування за кордоном. 

6. Громадяни України у період трудової діяльності за кордоном мають право 

добровільно брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванні відповідно до законодавства України, що дає їм право на соціальний 

захист у разі настання страхового випадку.  

 

Стаття 43. Діяльність приватних агентств зайнятості, які наймають 

працівників для подальшого виконання ними роботи у підприємств-користувачів  
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1. Приватні агентства зайнятості наймають працівників для подальшого 

виконання ними роботи у підприємств-користувачів на підставі договору про надання 

персоналу. 

Договір про надання персоналу – договір, укладений між приватним 

агентством зайнятості та підприємством-користувачем про надання персоналу 

(штатних працівників приватного агентства зайнятості) для виконання трудових 

функцій і завдань, що визначені та контролюються підприємством-користувачем.  

У договорі про надання персоналу визначаються умови праці, тривалість 

робочого часу та часу відпочинку, режим роботи, перелік трудових функцій та 

завдань кожного працівника, строк дії договору.  

2. Приватні агентства зайнятості, які укладають трудові договори (контракти) з 

працівниками для подальшого виконання ними роботи у підприємства-користувача, 

окрім виконання зобов’язань, визначених у частині восьмій статті 41 цього Закону, 

зобов’язані: 

1) укласти додаткову угоду до трудового договору з працівником, який буде 

виконувати роботу у підприємства-користувача, із зазначенням умов праці, її оплати,  

обов’язків, які покладаються на працівника відповідно до договору про надання 

персоналу, терміну, на який здійснюється таке направлення;  

2) подавати регіональному агентству зайнятості звітність про укладення 

договорів про надання персоналу, кількість направлених за такими договорами 

працівників в порядку, за формою та у строки, затверджені центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері 

соціальної політики;  

3) забезпечувати виплату в установленому законом порядку заробітної плати 

працівнику, направленому до підприємства-користувача, незалежно від строків та 

умов оплати послуг приватного агентства зайнятості, визначених договором про 

надання персоналу; 

4) передбачити у договорі про надання персоналу умови праці для працівників, 

які направляються до підприємства-користувача, на рівні не гірше, ніж умови праці 

для працівників підприємства-користувача.  

 

Стаття 44. Підстави для виключення приватних агентств зайнятості з переліку 

приватних агентств зайнятості 

1. Приватне агентство зайнятості втрачає право на провадження діяльності, що 

підлягає декларуванню відповідно до цього Закону, на підставі рішення центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 

та трудової міграції, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Підставами для прийняття такого рішення є: 

1) заява приватного агентства зайнятості про виключення з переліку приватних 

агентств зайнятості; 

2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця; 

3) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця (у разі 

відсутності правонаступника); 
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4) неподання або порушення строків подання звітності, передбаченої пунктом 5 

частини восьмої статті 41 цього Закону, впродовж двох звітних періодів підряд; 

5) акт центрального органу виконавчої, що реалізує державну політику з 

питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття, про порушення частини першої статті 42 цього Закону; 

6) акт центрального органу виконавчої, що реалізує державну політику з 

питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття, про повторне порушення пунктів 1, 2 частини дев’ятої статті 41, 

та пункту 3 частини другої статті 42 цього Закону; 

7) заборгованість із заробітної плати та сплати єдиного внеску на 

загальнообов‘язкове державне соціальне страхування. 

 

Розділ VIII 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА  

В УКРАЇНІ 

 

Стаття 45. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні 

1. Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства на території України на підставі дозволу, що видається регіональним 

агентством зайнятості. 

Роботодавець, який має намір застосовувати працю іноземців та осіб без 

громадянства (крім застосування праці відряджених іноземних працівників), 

зобов’язаний не пізніше як за місяць до подання заяви та документів, необхідних для 

отримання дозволу, зареєструвати відповідну вакансію в регіональному агентстві 

зайнятості.  

2. Без передбаченого цим Законом дозволу здійснюється працевлаштування 

іноземців та осіб без громадянства, які:  

1) постійно проживають в Україні; 

2) набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали 

дозвіл на імміграцію в Україну; 

3) визнані особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано 

тимчасовий захист в Україні; 

4) є представниками іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, 

які обслуговують такі компанії; 

5) є працівниками закордонних засобів масової інформації, акредитованих для 

роботи в Україні; 

6) є спортсменами, які набули професійного статусу, артистами та 

працівниками мистецтва для роботи в Україні за фахом; 

7) є працівниками аварійно-рятувальних служб для виконання термінових 

робіт; 

8) є працівниками іноземних представництв, які зареєстровані на території 

України в установленому законодавством порядку; 

9) є священнослужителями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення 

релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких 

організаціях з офіційним погодженням з органом, що здійснив реєстрацію статуту 

(положення) відповідної релігійної організації; 
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10) прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної 

допомоги; 

11) прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової 

діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення; 

12) іншими іноземцями та особами без громадянства у випадках, передбачених 

законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

3. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних 

посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання 

дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді.  

Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену 

дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника у того ж самого 

роботодавця, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом 

календарного року. 

4. Іноземці та особи без громадянства мають право провадити в Україні 

інвестиційну, зовнішньоекономічну та інші види діяльності відповідно до 

законодавства. 

5. Іноземці та особи без громадянства не можуть призначатися на посаду або 

займатися трудовою діяльністю у разі, коли відповідно до законодавства призначення 

на відповідну посаду або провадження відповідного виду діяльності пов’язане з 

належністю до громадянства України, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

6. У випадках, коли ситуація на ринку праці ускладнена високим рівнем 

безробіття, Кабінетом Міністрів України може бути прийнято рішення про тимчасове 

зупинення видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в 

окремому регіоні та/або на окремі види діяльності (крім відряджених іноземних 

працівників; працівників, які переводяться в межах корпорації 

(внутрішньокорпоративних цесіонаріїв) до України). Таке рішення приймається 

Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у 

сфері соціальної політики, внесеного на підставі узгодженого рішення Національної 

ради ринку праці. 

 

Стаття 46. Перелік документів для отримання (продовження дії) дозволу, 

внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства  

1. Для отримання (продовження дії) дозволу на застосування праці іноземців та 

осіб без громадянства роботодавець або його уповноважена особа подає до 

регіонального агентства зайнятості такі документи: 

1) заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за 

погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, в 

якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця 

іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з 

належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної 

таємниці; 

2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з 

особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в 

установленому порядку; 
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кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5; 

3) копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без 

громадянства, засвідченого роботодавцем; 

4) копію рішення іноземного роботодавця про переведення іноземця або особи 

без громадянства на роботу в Україну із визначенням строку його дії та копію 

проекту трудового договору (контракту), укладеного українським суб’єктом 

господарювання з іноземцем або особою без громадянства (для працівників, 

переведених в межах корпорації); 

5) копію зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного між 

українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним 

роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг), та 

копію документу, що підтверджує трудові відносини іноземного працівника з 

іноземним роботодавцем, який його відрядив (для відряджених іноземних 

працівників); 

6) копію рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо 

визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про 

звернення за захистом в Україні (для осіб, стосовно яких прийнято рішення про 

оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту);  

7) копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без 

громадянства, засвідчену роботодавцем, із зазначенням виду сезонних робіт, згідно 

списку сезонних робіт і сезонних галузей, затверджених Кабінетом Міністрів 

України, та строку його дії, що не перевищує шести календарних місяців (для 

сезонних іноземних працівників). 

2. Для продовження дії дозволу роботодавець подає до регіонального агентства 

зайнятості документи, зазначені у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за 20 і не 

раніше ніж за 40 календарних днів до закінчення дії дозволу. 

3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, повинні бути 

перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі 

та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

Копії документів, складених іноземною мовою та справжність підпису 

перекладача на їх перекладі українською мовою засвідчується нотаріально (за 

виключенням документів, які складені одночасно українською та іноземною мовою). 

4. Заява та документи для отримання (продовження дії) дозволу подаються до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, особисто роботодавцем, або його 

уповноваженою особою у паперовій або електронній формі, одним із таких способів: 

1) особисто під час здійснення посадовими особами прийому суб’єктів 

звернення; 

2) шляхом направлення поштового відправлення з описом вкладення; 

3) через Єдиний державний портал адміністративних послуг; 

4) електронний кабінет роботодавця на офіційному веб-сайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 

та трудової міграції, з використанням електронного підпису та з проходженням 

процедури верифікації; 

5) через центр надання адміністративних послуг. 
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5. Роботодавець зобов’язаний звернутися до регіонального агентства зайнятості 

про внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з таких обставин: 

1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ 

юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові 

фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем; 

2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без 

громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові 

іноземця або особи без громадянства; 

3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на 

іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл. 

6. Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, 

встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. 

Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає: 

1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - 

підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який 

є роботодавцем; 

2) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої цієї 

статті, - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з 

особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в 

установленому порядку; 

3) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої цієї 

статті, - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект 

додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту). 

Підтвердження зміни найменування юридичної особи - роботодавця, 

реорганізації або виділу юридичної особи - роботодавця регіональне агентство 

зайнятості отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань. 

Роботодавець зобов’язаний звернутися до регіонального агентства зайнятості із 

заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення 

обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті. Роботодавець, який не звернувся 

до регіонального агентства зайнятості із заявою про внесення змін до дозволу в 

установлений строк, несе відповідальність відповідно до закону. 

7. Відповідальність за справжність та достовірність документів, які додаються 

до заяви про отримання (продовження дії) дозволу, внесення змін до дозволу несе 

заявник.  

 

Стаття 47. Строк дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства 

1. Дозвіл видається на строк: 

1) дії трудового договору (контракту), але не більш ніж на один рік; 

2) дії рішення іноземного роботодавця про переведення іноземця або особи без 

громадянства на роботу в Україну (для працівників, стажерів, переведених в межах 

корпорації), але не більше ніж на три роки (крім стажерів – до одного року);  

3) дії зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного між 

українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним 
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роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг), але не 

більше шести календарних місяців у будь-який дванадцятимісячний період (для 

відряджених іноземних працівників); 

4) дії трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства 

про виконання сезонних робіт, але не більше ніж на шість календарних місяців у 

будь-який дванадцятимісячний період (для сезонних іноземних працівників). 

2. За наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість 

разів, крім відряджених та сезонних іноземних працівників.  

Стаття 48. Порядок прийняття рішення та строки розгляду заяви про видачу 

(продовження дії) дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 

внесення змін до такого дозволу 

1. Регіональне агентство зайнятості протягом трьох робочих днів після 

надходження до нього заяви здійснює перевірку заяви та доданих до неї документів 

на наявність підстав для відмови у видачі (продовженні дії) дозволу. 

2. У разі відсутності підстав для відмови, регіональне агентство зайнятості 

протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів або з дня реєстрації 

надходження документів, поданих через центр надання адміністративних послуг або 

надісланих із поштовим відправленням, приймає рішення про видачу (продовження 

дії) дозволу або внесення змін до такого дозволу. 

3. Рішення про видачу (продовження дії) дозволу, внесення змін до дозволу 

оформлюється наказом регіонального агентства зайнятості.   

4. Регіональне агентство зайнятості протягом двох робочих днів з дня 

прийняття рішення розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про 

прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати. 

5. Дозвіл (продовження дії) на застосування праці іноземців або осіб без 

громадянства видається роботодавцю у спосіб, визначений у заяві на отримання 

(продовження дії) дозволу.  

6. Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства 

трудовий договір (контракт) не пізніше тридцяти календарних днів з дати видачі 

дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) 

надати його копію, засвідчену роботодавцем, регіональному агентству зайнятості. 

 

Стаття 49. Відмова у видачі (продовженні дії) дозволу, внесенні змін до 

дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства  

1. Підставами для відмови у видачі (продовженні дії) дозволу, внесенні змін до 

дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства є: 

1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це 

повноважень; 

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим 

Законом, не в повному обсязі; 

3) наявність недостовірних даних у заяві та/або документах, поданих разом із 

заявою, вимогам, установленим цим Законом; 

4) невідповідність умов проекту трудового договору (контракту) з іноземцем 

або особою без громадянства законодавству України; 
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5) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність 

відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, який або від імені якого 

подано заяву; 

6) наявність заборгованості роботодавця з виплати заробітної плати, сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 

останніх трьох років перед поданням заяви про видачу (продовження дії) дозволу; 

7) відсутність відповідної зареєстрованої вакансії роботодавця у строки, 

передбачені частиною першою статті 45 цього Закону, крім випадків подання заяви 

про внесення змін до дозволу; 

8) притягнення до відповідальності за використання праці неоформлених 

працівників протягом останніх трьох років перед поданням заяви про видачу 

(продовження дії) дозволу; 

9) наявність рішення про примусове повернення або примусове видворення 

іноземця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до законодавства; 

10) відбування іноземцем чи особою без громадянства на момент подання заяви 

про надання (продовження дії) дозволу покарання за скоєння злочину або 

притягнення особи до кримінальної відповідальності.  

2. У разі наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, 

регіональне агентство зайнятості не пізніше ніж через сім робочих днів приймає 

рішення про відмову у видачі (продовженні дії) дозволу, внесення змін до дозволу, із 

зазначенням підстав його прийняття.  

Таке рішення протягом двох робочих днів з дня його прийняття регіональне 

агентство зайнятості розміщує на своєму офіційному веб-сайті.  

3. Відмова у видачі (продовженні дії) дозволу, внесення змін до дозволу з 

підстав, не передбачених цією статтею, не допускається. 

Технічні помилки, допущені в заяві або доданих до неї документах, що не 

впливають на зміст документу та однозначність його розуміння, не є підставою для 

відмови у видачі (продовженні дії) дозволу, внесенні змін до дозволу. Технічними 

помилками в цілях застосування цієї статті вважають орфографічні, синтаксичні, 

граматичні та друкарські помилки, що не спотворюють змісту заяви, документа. 

4. Рішення про відмову у видачі (продовженні дії) дозволу, внесення змін до 

дозволу може бути оскаржене в судовому порядку. 

 

Стаття 50. Плата за видачу (продовження дії) дозволу на застосування праці 

іноземців та осіб без громадянства 

1. Розмір плати за видачу (продовження дії) дозволу становить: 

1) для дозволів (продовження їх дії), що видаються на строк до шести 

календарних місяців включно, – два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, 

встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані 

документи; 

2) для дозволів (продовження їх дії), що видаються на строк від шести місяців 

до одного року включно, – чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, 

встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані 

документи; 
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3) для дозволів (продовження їх дії), що видаються на строк від одного до 

трьох років включно, – шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані 

документи. 

2. Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення  

рішення про видачу (продовження дії) дозволу.  

3. Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття 

рішення про видачу (продовження дії) дозволу, таке рішення скасовується. 

4. Плата за видачу (продовження дії) дозволу зараховується до спеціального 

бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. 

5. Видача (продовження дії) дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких 

прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно. 

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється безоплатно. 

 

Стаття 51. Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства 

1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до регіонального агентства зайнятості 

про скасування дозволу за таких обставин: 

1) трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства 

припинено; 

2) припинено дію зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного 

між українським та іноземним суб’єктами господарювання, на підставі якого був 

відряджений іноземець або особа без громадянства; 

3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання 

іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту. 

2. Регіональне агентство зайнятості скасовує виданий дозвіл у разі: 

1) подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за наявності 

обставин, визначених частиною першою цієї статті, або виявлення регіональним 

агентством зайнятості таких обставин;  

2) не подання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) з 

іноземцем або особою без громадянства у строки, визначені частиною шостою статті 

48 цього Закону; 

3) не внесення роботодавцем плати за видачу (продовження дії) дозволу у 

строк, визначений цим Законом; 

4) виявлення недостовірності даних у документах, поданих роботодавцем, яка 

не могла бути виявлена під час розгляду заяви; 

5) наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення 

іноземця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 

Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17/paran240#n240
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17/paran263#n263
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6) встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства 

на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім 

роботи за сумісництвом); 

7) невикористання іноземцем або особою без громадянства права на 

оскарження рішення територіального органу чи підрозділу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, про відмову у 

визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі 

остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту; 

8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи 

особу без громадянства засуджено за вчинення злочину. 

3. Регіональне агентство зайнятості протягом трьох робочих днів повідомляє 

про скасування дозволу центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в 

її виключній (морській) економічній зоні та центральний орган виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому 

числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 

осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

 

Стаття 52. Видача дубліката дозволу на застосування праці іноземців або осіб 

без громадянства 

1. У разі втрати дозволу на застосування праці іноземців або осіб без 

громадянства самим іноземним працівником, роботодавець повідомляє про це 

регіональне агентство зайнятості, що видало дозвіл, центральний орган виконавчої 

влади, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та 

охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також 

територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів, який видав посвідку на тимчасове 

проживання в Україні. 

Дублікат дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства 

видається за умови подання роботодавцем регіональному агентству зайнятості заяви у 

довільній формі щодо видачі дубліката дозволу, картки іноземного працівника та 

копію документу, який підтверджує факт звернення роботодавця до територіального 

органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

категорій мігрантів, визначених законодавством. 

2. У разі пошкодження дозволу на застосування праці іноземців або осіб без 

громадянства, дублікат документу видається регіональним агентством зайнятості за 

умови подання роботодавцем відповідної заяви у довільній формі та повернення 

пошкодженого дозволу, картки іноземного працівника.  

3. Рішення про видачу дубліката дозволу на застосування праці іноземців або 

осіб без громадянства приймається протягом семи робочих днів після реєстрації 

поданої заяви та документів на підтвердження настання підстав для видачі дублікату, 

які до неї додаються. 
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Видача дубліката дозволу на застосування праці іноземців або осіб без 

громадянства здійснюється безоплатно.  

РОЗДІЛ IX 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА 

ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 

 

Стаття 53. Принципи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття  

1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 

(далі – страхування на випадок безробіття) здійснюється за принципами:  

1) надання державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;  

2) обов’язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючих на умовах 

трудового договору (контракту) та на інших підставах, передбачених законом, 

можливості добровільного страхування у випадках, встановлених законом; 

3) цільового використання коштів страхування на випадок безробіття;  

4) солідарності та субсидування;  

5) обов’язковості фінансування зі спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття витрат, пов’язаних з 

наданням допомоги по безробіттю та інших видів матеріального забезпечення та 

послуг, передбачених цим Законом;  

6) диференціації розмірів виплати допомоги по безробіттю залежно від 

страхового стажу та тривалості безробіття;  

7) соціального діалогу під час формування та реалізації державної політики у 

сфері страхування на випадок безробіття. 

 

Стаття 54. Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття  

1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на 

умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, які проходять альтернативну 

(невійськову) службу, цивільно-правового договору чи на інших підставах, 

передбачених законом, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової 

служби), інші особи, які проходять службу та отримують грошове забезпечення (далі 

– військовослужбовці) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, 

фізичні особи-підприємці, члени фермерського господарства, якщо вони не належать 

до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. 

2. Особам, які підлягають страхуванню на випадок безробіття, видається 

свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для 

всіх видів соціального страхування.  

Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України.  

 

Стаття 55. Кошти страхування на випадок безробіття 

1. Коштами страхування на випадок безробіття є частка суми єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що розподіляється на 
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страхування на випадок безробіття та спрямовується до спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 

2. Частка суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, що розподіляється на страхування на випадок безробіття, повинна 

забезпечувати: 

1) виплату застрахованим особам допомоги по безробіттю та інших видів 

матеріального забезпечення, реалізацію активних заходів державної політики 

сприяння зайнятості населення та надання послуг, передбачених статтею 58 цього 

Закону;  

2) створення резерву коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття у розмірі суми, 

необхідної для виплати допомоги по безробіттю в розрахунку не менш як на п’ять 

календарних днів; 

3) фінансуванням витрат, пов’язаних із виплатою пенсій особам, зазначеним у 

частині п’ятій статті 57 цього Закону; 

4) розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 

та трудової міграції;  

5) фінансування витрат на утримання професійно-технічних та інших 

навчальних закладів, наукових установ, що входять до сфери управління 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції. 

3. Пропорції розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

4. Спеціальний бюджет загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття є окремою частиною бюджету Пенсійного фонду 

України та формується з: 

1) страхових внесків страхувальників;  

2) коштів державного бюджету, що спрямовуються до спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у 

випадках, встановлених законом;  

3) суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до законодавства за 

порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів 

спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття, недотримання вимог цього Закону, а також суми 

адміністративних штрафів, накладених на посадових осіб та громадян за такі 

порушення;  

4) доходів від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву 

коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття;  

5) благодійних внесків; 

6) інших надходжень відповідно до законодавства України.  

5. Кошти спеціального бюджету загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття використовуються на: 

1) виплату застрахованим особам допомоги по безробіттю та інших видів 

матеріального забезпечення, реалізацію активних заходів державної політики 
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сприяння зайнятості населення та надання послуг, передбачених статтею 56 цього 

Закону; 

2) фінансування витрат, пов’язаних із виплатою пенсій особам, зазначеним у 

частині п’ятій статті 57 цього Закону; 

3) розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 

та трудової міграції;  

4) фінансування витрат на утримання професійно-технічних та інших 

навчальних закладів, наукових установ, що входять до сфери управління 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції; 

5) оплату послуг приватних агентств зайнятості відповідно до агентських 

договорів; 

6) часткове фінансування розробки професійних стандартів в установленому 

Кабінетом Міністрів України порядку. 

6. Спеціальний бюджет загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття разом із бюджетом Пенсійного фонду України, 

зміни до нього, звіт про його виконання протягом п’яти робочих днів після їх 

затвердження підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах 

Пенсійного фонду України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері зайнятості та трудової міграції, і протягом 

двох тижнів обов’язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України. 

7. Держава є гарантом забезпечення виплати застрахованим особам допомоги 

по безробіттю та інших видів матеріального забезпечення, надання їм послуг, 

визначених цим Законом.  

8. На порядок використання коштів спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 

що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, бюджетне законодавство не поширюється.  

На відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та 

достовірністю поданих роботодавцем відомостей щодо отримання коштів 

спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття та дотримання порядку їх використання не поширюється дія 

Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності”.  

На порядок використання коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, що спрямовуються на 

реалізацію активних заходів державної політики сприяння зайнятості населення, не 

поширюється дія Закону України „Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання”. 

 

Стаття 56. Управління коштами страхування на випадок безробіття 

1. Управління коштами страхування на випадок безробіття, акумуляцію 

страхових внесків здійснює Пенсійний фонд України. 
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2. Пенсійний фонд України забезпечує у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України, виплату зі спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття: 

1) допомоги по безробіттю; 

2) допомоги по частковому безробіттю; 

3) допомоги на поховання; 

4) фінансування витрат, пов’язаних із виплатою пенсій особам, зазначеним у 

частині п’ятій статті 57 цього Закону. 

5) покриття банківських витрат, пов’язаних з виплатою допомоги по 

безробіттю, допомоги по частковому безробіттю, допомоги на поховання, пенсій 

особам, зазначеним у частині п’ятій статті 57 цього Закону. 

Призначення допомоги по безробіттю, частковому безробіттю, пенсій особам, 

зазначеним у частині п’ятій статті 57 цього Закону, допомоги на поховання 

здійснюється за даними, що містяться в Державному реєстрі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, за поданням регіонального агентства 

зайнятості. 

Видатки спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття щодо забезпечення виплати допомоги по 

безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків проводиться у першочерговому 

порядку. 

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, регіональні агентства зайнятості 

забезпечують в установленому порядку, фінансування: 

1) активних заходів державної політики у сфері зайнятості населення, 

передбачених цим Законом; 

2) послуг, які надаються регіональними агентствами зайнятості відповідно до 

цього Закону; 

3) розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 

та трудової міграції;  

4) витрат на утримання професійно-технічних та інших навчальних закладів, 

наукових установ, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції; 

5) оплату послуг приватних агентств зайнятості відповідно до агентських 

договорів; 

6) часткове фінансування розробки професійних стандартів. 

4. Фінансування, передбачене частиною третьою цієї статті, здійснюється в 

обсязі різниці доходів спеціального бюджету загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття та видатків, передбачених частиною 

другою цієї статті. 

Пенсійний фонд України забезпечує перерахування коштів спеціального 

бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

5. Пенсійний фонд України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, співпрацюють 
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під час проведення заходів, пов’язаних із виплатою допомоги по безробіттю, інших 

видів матеріального забезпечення, реалізацію активних заходів державної політики 

сприяння зайнятості населення та надання послуг, передбачених цим Законом, у тому 

числі при проведенні перевірок обґрунтованості здійснення матеріального 

забезпечення та надання послуг. 

6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, має право:  

1) користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, необхідними для 

забезпечення виконання покладених на них функцій;  

2) перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання 

коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття; дотримання порядку використання роботодавцем 

виділених йому коштів та зупиняти виплати в разі відмови або перешкоджання з боку 

роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним недостовірних 

відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів спеціального 

бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття;  

3) отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, 

що виникають під час перевірки;  

4) стягувати відповідно до закону кошти спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 

витрачені на надання послуг зареєстрованим безробітним у разі встановлення факту 

їх отримання на підставі недостовірних відомостей, поданих особою; 

5) вимагати від керівників та інших посадових осіб роботодавців, а також від 

фізичних осіб усунення виявлених фактів порушення законодавства про страхування 

на випадок безробіття. 

7. Пенсійний фонд України має право: 

1) стягувати відповідно до закону кошти спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 

виплачену зареєстрованому безробітному допомогу по безробіттю, інших видів 

матеріального забезпечення, у разі встановлення факту їх отримання на підставі 

недостовірних відомостей, поданих особою; 

2) стягувати з роботодавця суму страхових коштів, наданих зареєстрованому 

безробітному в разі поновлення його на роботі за рішенням суду, а також незаконно 

виплачені зареєстрованому безробітному суми допомоги по безробіттю, інших видів 

матеріального забезпечення в разі неповідомлення роботодавцем про прийняття його 

на роботу.  

8. Пенсійний фонд України та центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

зобов’язані: 

1) вживати заходів до раціонального використання коштів спеціального 

бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття та забезпечення його фінансової стабільності;  

2) контролювати правильність витрат за страхуванням на випадок безробіття, 

передбачених законодавством, правильність призначення роботодавцем та виплати 

застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю;  
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3) щорічно складати звіт про результати своєї діяльності, у тому числі у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, та 

подавати його Кабінету Міністрів України. 

9. Пенсійний фонду України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, несуть 

відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок несвоєчасної 

або неповної виплати допомоги по безробіттю, інших видів матеріального 

забезпечення, надання послуг відповідно до цього Закону. 

10. До коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття застосовується казначейське 

обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування державного бюджету 

України.  

11. З метою забезпечення фінансової стабільності спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

формується резерв коштів.  

Порядок формування та використання резерву коштів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття встановлюється 

Кабінетом Міністрів України.  

 

Стаття 57. Право на допомогу по безробіттю, інші види матеріального 

забезпечення на випадок безробіття та послуги  

1. Право на допомогу по безробіттю, інші види матеріального забезпечення та 

послуги мають застраховані особи.  

2. Право на допомогу по безробіттю, інші види матеріального забезпечення та 

послуги відповідно до цього Закону має також молодь, яка закінчила або припинила 

навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, 

звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка 

потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в 

установленому порядку відповідних осіб як безробітних. 

3. Члени особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими 

працівниками, громадяни України, які працюють за межами України та не 

застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій 

вони перебувають, мають право на матеріальне забезпечення за цим Законом за умови 

сплати страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором 

України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

4. Працюючі пенсіонери у разі звернення до регіонального агентства зайнятості 

за сприянням у працевлаштуванні мають право на послуги щодо пошуку прийнятної 

роботи, перенавчання та підвищення кваліфікації, а також на інформаційні та 

консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням. 

5. Працівники, трудовий договір (контракт) з якими було розірвано з ініціативи 

роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі 

ліквідації, реорганізації, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, 

організації, скороченням чисельності або штату працівників, та 

військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв’язку зі скороченням 

чисельності або штату без права на пенсію, яким на день вивільнення залишилося не 
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більше півтора року до встановленого статтею 26 Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, або віку, що 

дає право на призначення пенсії відповідно до законів України „Про державну 

службу”, „Про статус народного депутата України”, „Про прокуратуру”, „Про 

наукову і науково-технічну діяльність”, мають право на достроковий вихід на пенсію 

(що фінансується за рахунок коштів спеціального бюджету Фонду) за умови їх 

реєстрації в регіональному агентстві зайнятості протягом 7 календарних днів після 

звільнення та відсутності прийнятної роботи. 

При цьому страховий стаж зазначених осіб має перевищувати не менше ніж на 

5 років страховий стаж, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 

Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 

У разі працевлаштування осіб, яким достроково призначена пенсія, виплата 

пенсії припиняється. 

 

Стаття 58. Види матеріального забезпечення та послуги  

1. Видами матеріального забезпечення за цим Законом є:  

1) допомога по безробіттю; 

2) допомога по частковому безробіттю; 

3) допомога на поховання у разі смерті зареєстрованого безробітного або особи, 

яка перебувала на його утриманні.  

4) виплата пенсій особам, зазначеним у частині п’ятій статті 55 цього Закону. 

2. Видами послуг за цим Законом є:  

1) послуги, пов’язані зі сприянням у працевлаштуванні;  

2) здійснення активних заходів державної політики у сфері зайнятості 

населення, надання компенсацій, допомог та відшкодування витрат, передбачених 

ними. 

 

Стаття 59. Обчислення страхового стажу  

1. Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала 

страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця сплачено нею та/або 

роботодавцем страхові внески в сумі не менш як мінімальний страховий внесок, крім 

випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.  

Період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 

отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, крім пенсій (за винятком пенсії по інвалідності) та виплат за 

страхуванням на випадок безробіття, включається до страхового стажу як період, за 

який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску. 

2. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку 

відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку 

і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. 

3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо 

застрахована особа підлягала страхуванню на випадок безробіття або добровільно 

брала участь у системі страхування на випадок безробіття, зараховується до 
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страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць 

страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.  

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж 

мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як 

повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного 

фонду України, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб 

загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж 

мінімальний страховий внесок.  

У разі коли зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу 

зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за 

такою формулою:  

ТП = Св : В,  

де ТП – тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та 

визначається у місяцях;  

Св – сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, сплаченого за відповідний місяць;  

В – мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.  

4. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за 

час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом 

України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття”, а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не 

підлягала страхуванню згідно із згаданим Законом, але нею або роботодавцем за неї 

сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 

5. Строк проходження служби військовослужбовцями (крім 

військовослужбовців строкової служби) до запровадження страхування на випадок 

безробіття для цієї категорії осіб прирівнюється до страхового стажу у разі звільнення 

зі служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням 

організаційних заходів без права на пенсію за умови реєстрації в установленому 

порядку в державній службі зайнятості протягом місяця – з дня взяття на облік у 

військовому комісаріаті, для інших осіб – з дня звільнення. 

 

Стаття 60. Допомога по безробіттю 

1. Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають 

застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, страховий 

стаж яких протягом дванадцяти місяців, що передували реєстрації особи як 

безробітної, становить не менше ніж десять місяців за даними Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

2. Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви 

страхового стражу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення 

цієї перерви звернулась до регіонального агентства зайнятості та зареєструвалась як 

безробітна. 

Поважними причинами є: 
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1) навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній 

ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;  

2) строкова військова служба;  

3) здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за особою з 

інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за 

пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного 

стороннього догляду;  

4) періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах 

проведення антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються 

сплатою єдиного внеску; 

5) інші поважні причини, передбачені законодавством України.  

3. Право на допомогу по безробіттю мають також особи, зазначені у пункті 4 

частини першої статті 21 цього Закону. 

4. Виплата допомоги по безробіттю розпочинається з восьмого календарного 

дня після реєстрації особи як безробітної в установленому порядку.  

5. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 

360 календарних днів протягом двох років, крім випадків, передбачених цією 

статтею. 

Для осіб, звільнених з останнього місця роботи (служби) за угодою сторін, за 

власним бажанням (без поважних причин), загальна тривалість виплати допомоги по 

безробіттю не може перевищувати 270 календарних днів протягом двох років. 

Для осіб, звільнених з останнього місця роботи (служби) з підстав, 

передбачених пунктами 7, 7
1
, 7

2
 статті 36, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 

45 Кодексу законів про працю України, пунктами 3, 4 частини першої статті 84 

Закону України „Про державну службу”, пунктами 6, 10 частини першої статті 77 

Закону України „Про Національну поліцію”, пунктами 3, 5 частини першої статті 51 

Закону України „Про прокуратуру”, пунктами 3, 3
-1

 частини першої статті 79 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а також з аналогічних підстав, 

визначених іншими законами, та для осіб, зазначених у пункті четвертому частини 

першої статті 21 цього Закону, особи, зазначені в абзаці третьому частини четвертої 

статті 7 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб”, загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 

180 календарних днів протягом двох років. 

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) 

тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних 

днів. 

У разі чергового визнання в установленому порядку особи безробітною у 

межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її 

виплати враховується сумарно. 

6. У разі зміни застрахованою особою місця проживання виплата допомоги по 

безробіттю продовжується після перереєстрації її в установленому порядку як 

безробітного за новим місцем проживання. 

7. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається 

регіональним агентством зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю нараховується 

та виплачується територіальними органами Пенсійного фонду України за поданням 

регіонального агентства зайнятості.  
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8. Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за 

згодою зареєстрованого безробітного – один раз на місяць у порядку, встановленому 

відповідно до частини сьомої статті 59 цього Закону. 

 

Стаття 61. Розмір допомоги по безробіттю  

1. Розмір допомоги по безробіттю застрахованим особам, зазначеним у частині 

першій статті 60, визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), 

визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для 

розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу (але не 

менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, що відповідає прожитковому 

мінімуму для працездатних осіб, визначеному законом на 1 січня відповідного 

календарного року) для цієї категорії осіб: 

до 3 років – 45 відсотків; 

від 3 до 5 років – 50 відсотків; 

від 5 до 10 років – 55 відсотків; 

від 10 до 15 років – 60 відсотків; 

від 15 до 20 років – 65 відсотків; 

від 20 до 25 років – 70 відсотків; 

від 25 до 30 років – 75 відсотків; 

понад 30 років – 80 відсотків.  

3. Для особи, страховий стаж якої складає не менше 15 років і, яка протягом 15 

років, що передували місяцю реєстрації як безробітної, не отримувала допомогу по 

безробіттю, при визначенні розміру допомоги по безробіттю, відсотки до середньої 

заробітної плати (доходу), встановлені цією частиною, збільшуються на 5 відсоткових 

пунктів, але не більш як до 80 відсотків. 

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у 

відсотках до визначеного розміру:  

перші 90 календарних днів – 100 відсотків;  

протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;  

у подальшому – 50 відсотків.  

4. Допомога по безробіттю особам, визнаним в установленому порядку 

безробітними, та які протягом дванадцяти місяців, що передували місяцю реєстрації 

особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування мають страховий стаж менше десяти місяців або 

звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 7, 7
1
, 7

2
 статті 

36, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, 

пунктами 3, 4 частини першої статті 84 Закону України „Про державну службу”, 

пунктами 6, 10 частини першої статті 77 Закону України „Про Національну поліцію”, 

пунктами 3, 5 частини першої статті 51 Закону України „Про прокуратуру”, пунктами 

3, 3
-1

 частини першої статті 79 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, особи, 

зазначені у пункті четвертому частини першої статті 21 цього Закону, особи, 

зазначені в абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України „Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, встановлюється на рівні 

половини мінімального розміру допомоги по безробіттю.  
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Якщо після звільнення з попереднього місця роботи з причин, зазначених у цій 

частині, застрахована особа перебувала у трудових відносинах (займалася іншими 

видами зайнятості) менше ніж 60 календарних днів, призначення допомоги по 

безробіттю такій особі здійснюється без урахування підстави звільнення з останнього 

місця роботи (припинення інших видів зайнятості) 

5. Особам, які звільнилися з останнього місця роботи (служби) за угодою 

сторін, за власним бажанням (без поважних причин), допомога по безробіттю 

призначається з 61-го календарного дня після реєстрації у встановленому порядку в 

регіональному агентстві зайнятості.  

Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи 

(служби) з підстав, передбачених пунктами 7, 7
1
, 7

2
 статті 36, пунктами 3, 4, 7 і 8 

статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, пунктами 3, 4 частини 

першої статті 84 Закону України „Про державну службу”, пунктами 6, 10 частини 

першої статті 77 Закону України „Про Національну поліцію”, пунктами 3, 5 частини 

першої статті 51 Закону України „Про прокуратуру”, пунктами 3, 3
-1

 частини першої 

статті 79 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а також з 

аналогічних підстав, визначених іншими законами, призначається з 91-го 

календарного дня. 

6. У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по 

безробіттю включаються всі види виплат, з яких було сплачено страхові внески, що 

підтверджується даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Допомога по безробіттю (з урахуванням індексації) не може перевищувати 

чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом. 

7. Порядок надання та виплати допомоги по безробіттю, затверджується 

Кабінетом Міністрів України.  

 

Стаття 62. Припинення, відкладення, призупинення виплати допомоги по 

безробіттю 

1. Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:  

1) закінчення строку її виплати;  

2) припинення реєстрації безробітного з підстав, передбачених частиною 

дванадцятою статті 21 цього Закону. 

2. Виплата допомоги по безробіттю припиняється на період призначення 

зареєстрованому безробітному допомоги по вагітності та пологах, допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/при народженні (при 

усиновленні) дитини. 

3. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює 

періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна 

допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій або 

закінченні строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або 

тимчасову компенсацію втраченого заробітку. 

4. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 

календарних днів у разі:  
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1) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у 

тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в 

період одержання допомоги по безробіттю; 

2) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного, а 

також недотримання індивідуального плану працевлаштування;  

3) перереєстрації безробітного, який був знятий з обліку за невідвідування 

регіонального агентства зайнятості більше 30 календарних днів без поважних причин 

та не сприяв своєму працевлаштуванню;  

4) припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки 

або підвищення кваліфікації за направленням регіонального агентства зайнятості; 

5) одноразової відмови без поважних причин від участі або фактичної неучасті 

без поважних причин у громадських та інших роботах тимчасового характеру, 

зареєстрованим безробітним для якого участь у таких роботах є прийнятною, – на 

строк, що пропонувався для участі в таких роботах (за умови, що громадські та інші 

роботи тимчасового характеру пропонуються зареєстрованому безробітному 

виключно у періоди, на які в індивідуальному плані працевлаштування 

зареєстрованого безробітного не передбачено заходів з працевлаштування); 

6) повторної та наступної відмови без поважних причин від участі або 

фактичної неучасті без поважних причин у громадських та інших роботах 

тимчасового характеру, зареєстрованим безробітним для якого участь у таких роботах 

є прийнятною – на 90 днів (за умови, що громадські та інші роботи тимчасового 

характеру пропонуються зареєстрованому безробітному виключно у періоди, на які в 

індивідуальному плані працевлаштування зареєстрованого безробітного не 

передбачено заходів з працевлаштування). 

5. Виплата допомоги по безробіттю призупиняється у разі надходження від 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну фінансову та бюджетну політику, інших органів державної виконавчої 

влади повідомлення про виявлення невідповідності інформації (даних), поданої 

особою для отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, 

інших виплат, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 

коштів Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України, невідповідності даних, на підставі яких призначено 

виплату допомоги по безробіттю. 

Виплата допомоги по безробіттю призупиняється на період, необхідний для 

здійснення перевірки достовірності відомостей, поданих безробітним для 

призначення виплати, але не більше ніж на тридцять календарних днів. 

6. Припинення, відкладення, призупинення виплати допомоги по безробіттю 

здійснюється за поданням регіонального агентства зайнятості. 

 

Стаття 63. Допомога по частковому безробіттю  

1. Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам у разі 

втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення 

передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням 

(скороченням) виробництва без припинення трудових відносин, у випадках коли: 

1) зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці, 

що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не 

перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не 
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менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких 

скорочення робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць; 

2) зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу 

працівників є вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, 

що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом 

профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за результатами 

консультацій між ними. 

Про можливе зупинення (скорочення) виробництва роботодавець зобов’язаний 

повідомляти регіональне агентство зайнятості письмово за формою та у строки, 

визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції.   

2. Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які 

протягом дванадцяти місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення 

передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менше десяти 

календарних місяців, за яких сплачували страхові внески та у яких скорочення 

тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць. 

3. Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, коли: 

1) зупинення (скорочення) виробництва носить сезонний характер або виникає 

виключно з організаційно-виробничих причин; 

2) є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на 

прийнятну роботу на період зупинення (скорочення) виробництва на інших 

дільницях, у цехах; 

3) працівник: 

відмовився від пропозиції роботодавця щодо працевлаштування (тимчасового 

переведення) на прийнятну роботу з повним робочим днем (тижнем); 

працює на підприємстві за сумісництвом; 

проходить альтернативну (невійськову) службу. 

4. Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку 

працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, 

із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові 

відповідного розряду.  

5. Розмір допомоги по частковому безробіттю затверджується Кабінетом 

Міністрів України.   

6. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється 

Пенсійним фондом України за поданням регіонального агентства зайнятості з 

першого дня скорочення тривалості їх робочого часу за рахунок видатків, 

затверджених бюджетом спеціального загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття у межах строку зупинення (скорочення) 

виробництва, але не більше 180 календарних днів протягом року.  

7. Роботодавець зобов’язаний повідомити регіональне агентство зайнятості про 

припинення підстав для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю. У 

випадку встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю та зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття, факту припинення підстав для часткового 

безробіття працівників або факту фактичної праці працівників протягом повного 
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робочого часу, такий роботодавець притягається до відповідальності в установленому 

порядку та зобов’язаний повернути нараховану та виплачену його працівникам 

допомогу по частковому безробіттю.  

Роботодавець може подавати заяву про виплату його працівникам допомоги по 

частковому безробіттю не раніше ніж через два роки після закінчення строку виплати 

допомоги по частковому безробіттю. 

Роботодавець не має права перешкоджати працівникам у зверненні до 

регіонального агентства зайнятості для пошуку роботи за сумісництвом у вільний від 

основної роботи час внаслідок виникнення підстав для звернення для виплати 

допомоги по частковому безробіттю. При працевлаштуванні за сумісництвом виплата 

допомоги по частковому безробіттю припиняється. 

8. Порядок повідомлення про виникнення підстав та надання допомоги по 

частковому безробіттю, припинення виплати такої допомоги встановлюється 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості та трудової міграції, за погодженням з Національною радою ринку праці. 

 

Стаття 64. Допомога на поховання  

1. Допомога на поховання у разі смерті зареєстрованого безробітного або 

особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особі, яка здійснила 

поховання, у порядку та розмірі, що встановлюється центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, за 

погодженням з Національною радою ринку праці, але не менше прожиткового 

мінімуму для працездатної особи, встановленого законом розміру.  

2. У разі смерті зареєстрованого безробітного з інвалідністю, або особи, яка 

перебувала на його утриманні, за вибором особи, яка здійснила поховання, 

виплачується допомога на поховання, визначена цим Законом, або допомога на 

поховання чи відшкодування витрат на поховання за іншими законодавчими актами. 

 

Стаття 65. Виплата недоодержаної суми допомоги по безробіттю у разі смерті 

зареєстрованого безробітного  

1. Сума допомоги по безробіттю, що належала зареєстрованому безробітному 

відповідно до цього Закону і залишилася недоодержаною у зв’язку з його смертю, 

виплачуються непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого або 

мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.  

Такими непрацездатними особами є:  

діти, які не досягли 18 років, учні та студенти (курсанти, слухачі, стажисти) 

очної форми навчання до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 

років;  

один із батьків або дружина (чоловік) померлого чи інший член сім’ї, якщо він 

не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків померлого, які не досягли 8 

років;  

неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був 

зобов’язаний виплачувати аліменти.  

2. Батькам, дружині (чоловіку), а також членам сім’ї, які проживали разом із 

зареєстрованим безробітним на день його смерті, сума недоодержаної допомоги по 
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безробіттю виплачується і в тому разі, якщо вони не належать до кола непрацездатних 

осіб, які перебували на утриманні померлого.  

3. У разі звернення кількох осіб за належною до виплати сумою допомоги по 

безробіттю вона ділиться між ними порівну.  

4. Виплата здійснюється у разі, якщо звернення за належною до виплати  

допомогою по безробіттю надійшло не пізніше шести місяців після смерті 

зареєстрованого безробітного.  

 

Стаття 66. Права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб  

1. Застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, 

зобов’язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови 

виплати їм допомоги по безробіттю та надання послуг, визначених цим Законом.  

У разі виїзду особи, зареєстрованої в установленому порядку як безробітна, за 

межі України з метою працевлаштування чи здійснення іншої діяльності, спрямованої 

на отримання прибутку, така особа зобов’язана повідомити про це регіональне 

агентство зайнятості.  

2. Сума виплаченої допомоги по безробіттю та вартості наданих послуг 

застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов’язків та 

зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з 

моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй допомоги по 

безробіттю та надання послуг.  

 

РОЗДІЛ Х 

КОНТРОЛЬ, НАГЛЯД ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Стаття 67. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про зайнятість 

населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття 

1. Державний контроль за додержанням законодавства про зайнятість 

населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття у межах своїх повноважень здійснюють: 

1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття; 

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції; 

3) уповноважені органи місцевого самоврядування. 

2. Державний нагляд за додержанням законодавства про зайнятість населення 

та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у 

межах своїх повноважень здійснюють: 

1) центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики; 

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та 
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зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття; 

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції. 

Центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики здійснює 

державний нагляд: 

- за діяльністю Пенсійного фонду України. Якщо у результаті дій з боку 

Пенсійного фонду України сталося порушення законодавства, орган державного 

нагляду вказує на допущені порушення, встановлює строк для їх усунення. У разі, 

якщо протягом цього строку Пенсійний фонд України не усуне порушення, незаконне 

рішення скасовується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної 

політики з наступним відшкодуванням збитків за рахунок спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. У двотижневий строк 

Пенсійний фонд України може оскаржити рішення органу державного нагляду до 

суду; 

- у частині забезпечення відповідності чинному законодавству рішень 

правління Пенсійного фонду України. 

З ініціативи органу державного нагляду може призначатися проведення 

аудиторської перевірки діяльності Пенсійного фонду України.  

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття, має право безперешкодно здійснювати в адміністративних 

приміщеннях Пенсійного фонду України, його територіальних органів, регіональних 

агентств зайнятості, приватних агентств зайнятості перевірки з питань дотримання 

законодавства у сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, зокрема з питань призначення, нарахування та виплати 

допомоги, компенсацій, надання послуг та інших видів матеріального забезпечення, 

передбачених цим Законом; ознайомлюватися під час перевірок з інформацією, 

документами і матеріалами та одержувати необхідні для виконання повноважень 

копії або витяги з документів. 

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю та зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття, у разі виявлення порушень прав застрахованих 

осіб вживають заходів відповідно до визначених законом повноважень.  

Роботодавці, Пенсійний фонд України, його територіальні органи, регіональні 

агентства зайнятості, приватні агентства зайнятості зобов’язані надавати посадовим 

особам органу державного нагляду документи, необхідні для здійснення ними 

контролю.  

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, здійснює державний нагляд за 

використанням роботодавцями коштів спеціального бюджету загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття. 

4. Порядок здійснення заходів державного нагляду (контролю), у тому числі за 

діяльністю приватних агентств зайнятості, затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 
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5. Громадський контроль у сфері зайнятості населення та 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

здійснюють професійні спілки, їх організації та об’єднання, роботодавці, їх 

організації та об’єднання. 

 

Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість 

населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття 

1. Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, роботодавці, винні у порушенні законодавства про зайнятість 

населення, несуть відповідальність згідно із законодавством. 

2. Роботодавець несе відповідальність за:  

порушення порядку використання коштів спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 

несвоєчасне або неповне їх повернення;  

несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом;  

подання недостовірних відомостей про використання коштів спеціального 

бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття.  

3. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для 

працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, з 

нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких 

осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на момент виявлення порушення. 

4. У разі провадження суб’єктом господарювання діяльності приватних 

агентств зайнятості, без подання декларації про початок провадження діяльності 

приватного агентства зайнятості та включення інформації про такого суб’єкта 

господарювання до переліку приватних агентств зайнятості, стягується штраф у 

п’ятидесятикратному розмірі мінімальних заробітних плат, встановленої законом на 

момент виявлення порушення. 

5. У разі неподання або порушення строків подання приватним агентством 

зайнятості до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері зайнятості населення та трудової міграції, звітності, передбаченої пунктом 5 

частини восьмої статті 41, пунктом 2 частини третьої статті 42, пунктом 2 частини 

другої статті 43 цього Закону, стягується штраф у п’ятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. 

У разі неподання або порушення строків подання приватним агентством 

зайнятості звітності два і більше разів підряд – стягується штраф у десятикратному 

розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення 

порушення.  

6. У разі порушення приватним агентством зайнятості вимог пункту 4 частини 

дев’ятої статті 41, частини п’ятої статті 42 цього Закону стягується штраф у 

десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

момент виявлення порушення. 
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У разі порушення приватним агентством зайнятості інших вимог цього Закону 

стягується штраф у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на момент виявлення порушення. 

7. У разі порушення приватним агентством зайнятості вимог частини першої 

статті 42 цього Закону стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. 

8. У разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства 

та осіб, 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 або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у 

двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

момент виявлення порушення; 

на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим 

роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. 

9. У разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку 

подання даних, передбачених абзацом третім пункту 4 частини п’ятої статті 10 цього 

Закону, стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на момент виявлення порушення. 

10. У разі порушення роботодавцем інших вимог цього Закону стягується 

штраф у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 

виявлення порушення. 

11. Штрафи, накладення яких передбачено цією статтею, є фінансовими 

санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених 

главою 27 Господарського кодексу України.  

Строк давності в разі стягнення штрафних санкцій, передбачених цим Законом, 

адміністративних штрафів, а також інших видів заборгованості перед спеціальним 

бюджетом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття не застосовується. 

12. Штрафи, зазначені у частинах третій – десятій цієї статті накладаються 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість 

населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

13. У разі несплати (відмови від сплати) протягом місяця передбачених цією 

статтею штрафів їх стягнення здійснюється в судовому порядку. Суми штрафів, 

передбачених у частинах третій, восьмій – десятій зараховуються до спеціального 

бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, а інші – до державного бюджету. 

 

Стаття 69. Вирішення спорів  

1. Спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються в 

судовому порядку.  

 

Розділ ХІ 
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ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2019 року, крім пункту 5 частини 

четвертої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 21, частини другої статті 56 

цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2020 року. 

2. Установити, що: 

2.1. До утворення в установленому порядку центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, його 

функції та завдання, визначені цим Законом, виконує Державна служба зайнятості 

(Центральний апарат). 

2.2. До утворення регіональних агентств зайнятості їх функції та завдання, 

визначені цим Законом, виконують центри зайнятості Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, міські, районні і 

міськрайонні центри зайнятості. 

2.3. Виплату допомоги по безробіттю, інших видів матеріального забезпечення, 

передбачені частиною другою статті 56 здійснює: 

до 1 січня 2020 року – центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, з урахуванням пункту 2.1. 

частини другої Розділу ХІ „Прикінцеві та перехідні положення” цього Закону. 

з 1 січня 2020 року – Пенсійний фонд України та його територіальні органи. 

2.4. Ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, видані до 

набрання чинності цим Законом, діють до 1 січня 2020 року. 

2.5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом 

нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону. 

2.6. Громадянам, які проживають на території Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя, послуги, допомога по безробіттю та інші види матеріального 

забезпечення, передбачені цим Законом, здійснюються за рахунок коштів, які 

надходять від платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, розташованих на території Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя.  

У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування цих виплат такий  

дефіцит покривається за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та 

бюджету м. Севастополя. 

3. Кабінету Міністрів України: 

3.1. У тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:  

3.1.1. Утворити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості та трудової міграції, шляхом перетворення Державної 

служби зайнятості (Центральний апарат). 

3.1.2. Забезпечити утворення регіональних агентств зайнятості шляхом 

перетворення центрів зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського 

та Севастопольського міських центрів зайнятості. 

3.1.3. Затвердити положення про Національну раду ринку праці та вжити 

заходів для забезпечення її діяльності. 

3.2. У шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону: 

3.2.1. Забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону. 

3.2.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 

3.2.3. Забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом. 
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3.2.4. Внести в установленому порядку законодавчі пропозиції щодо 

ратифікації конвенцій Міжнародної організації праці №88 про організацію служби 

зайнятості, №168 про сприяння зайнятості та захисту від безробіття, №181 про 

приватні агентства зайнятості, №189 про гідну працю домашніх працівників.”. 

 

2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 

1971 р., додаток до № 50, ст. 375): 

1) статтю 2
1 

викласти в такій редакції: 

„Стаття 2
1
. Рівність трудових прав громадян України, недопущення 

дискримінації у сфері праці 

1. Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення 

принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав 

працівників за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного, соціального та національного походження, віку, стану 

здоров’я, вагітності, інвалідності, сексуальної орієнтації, підозри чи наявності 

захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця 

проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднані громадян, участі у 

страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів щодо захисту своїх 

прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або 

іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. 

2. Не вважаються дискримінацією у сфері праці встановлені цим Кодексом та 

законами відмінності, винятки чи переваги, а також обмеження прав працівників, що 

залежать від властивих певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я, 

статі тощо) чи зумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту 

деяких категорій осіб. 

Законами і статутами господарських товариств (крім акціонерних), виробничих 

кооперативів, фермерських господарств, громадських об’єднань, релігійних 

організацій та заснованих релігійними організаціями юридичних осіб можуть 

встановлюватися переваги для їх засновників (учасників) і членів при одержанні 

роботи, переведенні на іншу роботу та залишені на роботі при вивільненні. 

3. Особи, які вважають себе такими, що зазнали дискримінації у сфері праці, 

мають право звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Ці особи зобов’язані навести факти 

наявності дискримінації. Обов’язок доказування відсутності фактів дискримінації 

покладається на власника або уповноважений ним орган.”. 

2) доповнити статтями 7¹ та 7
2
 такого змісту: 

„Стаття 7¹. Особливості зайнятості домашніх працівників  

1. Домашній працівник – це особа, яка займається домашньою працею в межах 

трудових відносин з фізичною особою (уповноваженим представником сім’ї, який 

використовує працю домашніх працівників для обслуговування домашнього 

господарства (сім’ї)). 

2. Домашня праця – робота, спрямована на обслуговування домашнього 

господарства (сім’ї) на умовах трудового договору. 

Домашня праця дозволяється особам від 16 років і старшим. 

3. У трудовому договорі для домашнього працівника віком від 18 років може 

бути зазначено випробувальний строк тривалістю не більше ніж один місяць. 

Про бажання припинення трудового договору сторони повинні повідомити 

одна одну письмово не менше ніж за 14 днів. 
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4. У разі проживання домашнього працівника в домашньому господарстві 

(сім’ї) йому має забезпечуватися повага та недоторканість особистого життя. 

5. Період часу, який домашній працівник не може використати на свій розсуд і 

залишається у розпорядженні домашнього господарства на випадок, якщо в ньому 

може виникнути необхідність, включається до робочого часу. 

6. Особливості регулювання домашньої праці визначаються умовами трудового 

договору. При цьому гарантії щодо зайнятості, часу відпочинку, оплати праці, 

охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю надаються в порядку, 

передбаченому законодавством про працю.  

7. Індивідуальні трудові спори вирішуються у судовому порядку. 

Стаття 7
2
. Особливості регулювання дистанційної роботи 

1. Дистанційна робота – це форма організації та/або виконання роботи, коли 

відповідно до трудового договору (контракту) робота може виконуватися віддалено 

до місця роботи за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій поза 

приміщенням власника або уповноваженого ним органу.  

2. Сторони у трудовому договорі (контракту) погоджують умови про 

виконання роботи дистанційно та умови праці, пов’язані з віддаленим виконанням 

роботи. Виконання роботи дистанційно здійснюється з урахуванням положень 

колективного договору, локальних актів власника або уповноваженого ним органу, 

домовленості сторін.  

3. Працівники, які працюють дистанційно, користуються тими самими правами, 

гарантіями, умовами щодо охорони праці, які передбачені законодавством, 

колективним договором, як і працівники, які працюють у приміщенні власника або 

уповноваженого ним органу.  

4. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний отримати дозвіл на 

застосування праці іноземців або осіб без громадянства на підставі трудового 

договору (контракту), за яким робота виконується дистанційно. 

5. Трудовим договором (контрактом) може бути передбачено використання 

працівником власного обладнання та інструментів з відповідною компенсацією за їх 

зношення (амортизацію), а також відшкодування інших витрат, пов’язаних з 

виконанням роботи дистанційно.  

6. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вжити належних 

заходів у тому числі при використанні засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій, для того, щоб забезпечити захист персональних даних, а також даних і 

процедур, які працівник створює, використовує, передає власникові або 

уповноваженому ним органові при виконанні трудової функції дистанційно. Правила 

щодо обміну та захисту інформації, обмежень, пов’язаних з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій та обладнання власника або 

уповноваженого ним органу, а також відповідальність за їх порушення повинні 

визначатися в локальному акті власника або уповноваженого ним органу та повинні 

бути доведені до відома працівника у письмовій формі.”. 

3) статтю 22 викласти в такій редакції: 

„Стаття 22. Відмова у прийнятті на роботу  

Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова 

без будь-яких мотивів та підстав, що не стосуються кваліфікації, професійних чи 

ділових якостей працівника, або з підстав, не передбачених законом.  
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На вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 

зобов’язані письмово повідомити про причину такої відмови. 

Особі може бути відмовлено в прийнятті на роботу, якщо така робота 

протипоказана їй за станом здоров’я, що підтверджується медичним висновком, або 

за наявності встановлених законом обмежень щодо використання праці деяких 

категорій осіб на певних роботах. 

Будь-які прямі або непрямі обмеження прав працівників при укладанні, зміні та 

припиненні трудового договору не допускаються.”. 

4) у статті 24:  

частину третю доповнити реченням такого змісту: 

„Працівник має право контролю та на отримання підтвердження виконання 

власником або уповноваженим ним органом цього обов’язку в порядку, визначеному 

законодавством.”; 

доповнити частиною сьомою такого змісту: 

„Інформація про реєстрацію трудових відносин та облік застрахованих осіб у 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх 

ідентифікацію, накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про 

сплату платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та про набуття застрахованими особами права на отримання страхових 

виплат міститься у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.”. 

5) у статті 49²: 

у частині третій: 

у першому реченні слова „за допомогою до державної служби зайнятості” 

замінити словами „за допомогою до регіонального агентства зайнятості”; 

друге речення викласти в такій редакції: 

„У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 11 Закону України 

„Про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття”, власник або уповноважений ним орган повідомляє регіональне 

агентство зайнятості про заплановане вивільнення працівників.”; 

після частини третьої доповнити частиною такого змісту: 

„Повідомлення має містити всю необхідну інформацію про заплановане масове 

вивільнення працівників, визначену в частині другій статті 49
4
 цього Кодексу, та 

інформацію про проведення консультацій з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником). Копія такого 

повідомлення обов’язково подається виборному органу первинної профспілкової 

організації (профспілковому представнику).”. 

У зв’язку з цим частини четверту – п’яту вважати відповідно частинами 

п’ятою  – шостою. 

6) у статті 49
4
: 

у частині першій слова „Закону України „Про зайнятість населення” замінити 

словами „Закону України „Про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття”, 

частини другу і третю статті 49
4
 викласти в такій редакції: 

„Ліквідація, реструктуризація (перепрофілювання, реорганізація підприємств, 

зміна форм власності або часткове зупинення виробництва), що тягнуть за собою 

скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть 
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проводитись тільки після подання виборному органу первинної профспілкової 

організації (профспілковому представнику) копії повідомлення про заплановане 

масове вивільнення, іншої необхідної інформації (у письмовому вигляді) щодо 

зазначених заходів, у тому числі відомостей про мотиви та причини наступних 

звільнень, кількість і категорії працівників, а також про кількість і категорії 

працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення, критерії, 

що застосовуватимуться при визначенні працівників, які підлягають звільненню. 

Власник або уповноважений ним орган не пізніше ніж через три місяці з дати 

прийняття рішення про масове вивільнення проводить консультації з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) щодо 

заходів із запобігання звільненню, зведення його до мінімуму та пом’якшення 

несприятливих наслідків будь-якого звільнення. Порядок проведення таких 

консультацій та виконання рекомендацій визначається колективним договором. 

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий 

представник) має право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення 

строків або тимчасове припинення чи скасування заходів, пов’язаних зі звільненням 

працівників, що є обов’язковим для розгляду.”. 

 

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  

1) в абзаці третьому статті 30
1
 слово „інвалідами” замінити словами „особами з 

інвалідністю”; 

2) в абзаці третьому статті 31
1
 слово „інвалідами” замінити словами „особами з 

інвалідністю”; 

3) в абзаці другому статті 32 слово „інвалідів” замінити словами „осіб з 

інвалідністю”; 

4) у статті 41: 

в абзаці першому слова „та фізичними особами - підприємцями” замінити 

словами „фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які 

використовують найману працю”; 

в абзаці третьому слова „дитину-інваліда” замінити словами „дитину з 

інвалідністю”; 

5) в абзаці п’ятнадцятому статті 152
1
 слово „інвалідів” замінити словами „осіб з 

інвалідністю”; 

6) главу 12 доповнити статтею 166-
26

 такого змісту: 

„Стаття 166
-26

. Порушення законодавства про діяльність приватних агентств 

зайнятості 

Здійснення суб’єктом господарювання діяльності приватного агентства 

зайнятості без подання декларації про початок провадження діяльності приватного 

агентства зайнятості та включення інформації про такого суб’єкта господарювання до 

переліку приватних агентств зайнятості відповідно до Закону України „Про 

зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття”, –   

тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових 

осіб юридичної особи від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  
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Дії, передбачені абзацом першим цієї статті, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення,  –  

тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та 

посадових осіб юридичної особи від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Надання приватним агентством зайнятості дозвільному органу недостовірної 

інформації, яка вимагається для реєстрації декларації про провадження господарської 

діяльності, необхідність подання якої встановлена законом для певного виду 

господарської діяльності, –  

тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових 

осіб юридичної особи від п’ятсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Порушення приватним агентством зайнятості строку повідомлення 

дозвільному органу про всі зміни даних, інформації, які були вказані у поданій 

декларації про провадження господарської діяльності, або не внесення до декларації 

даних, інформації, які виникли після подання декларації, але повинні бути в ній 

вказані та зареєстровані, –  

тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових 

осіб юридичної особи від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Неподання, подання недостовірної або порушення строків подання приватним 

агентством зайнятості звітності, визначеної законом, –  

тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових 

осіб юридичної особи від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Здійснення приватним агентством зайнятості діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном без внесення змін до декларації про початок 

провадження діяльності приватного агентства зайнятості, без укладення 

зовнішньоекономічного договору або без подання копій документів до дозвільного 

органу відповідно до закону, –  

тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових 

осіб юридичної особи від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Ненадання інформації, надання приватним агентством зайнятості недостовірної 

інформації, визначеної законом, особам, які за посередництва агентства  

працевлаштовуються в Україні, за кордоном, –  

тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових 

осіб юридичної особи від п’ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Порушення порядку укладення трудових договорів, додаткових угод до них з 

працівниками, які будуть виконувати роботу на підприємствах-користувачах, у тому 

числі ненадання або надання не в повному обсязі інформації, визначеної законом, –  

тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових 

осіб юридичної особи від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних винагород, інших видів 

оплати послуг прямо чи опосередковано, повністю або частково за посередництво у 

працевлаштуванні в Україні, за кордоном, –  
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тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців та посадових 

осіб юридичної особи від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.”. 

7) в абзаці третьому статті 188
1
 слово „інвалідів” замінити словами „осіб з 

інвалідністю”; 

8) в абзаці першому статті 211
6
 слово „інвалідами” замінити словами „особами з 

інвалідністю”; 

 

4. У Законі України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості 

Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 363; 2006 р., № 2 - 3, ст. 35, № 32, ст. 271; 

2010 р., № 48, ст. 564; 2014 р., № 6 - 7, ст. 80): 

1) у статті 18: 

у частині першій слова „державної служби зайнятості” замінити словами 

„регіональних агентств зайнятості”; 

у частині третій слова „державній службі зайнятості” замінити словами 

„регіональним агентствам зайнятості”; 

у частині четвертій слова „державна служба зайнятості сприяє” замінити 

словами „регіональні агентства зайнятості сприяють”. 

2) у статті 18-1: 

у частині першій слова „державній службі зайнятості” замінити словами 

„регіональному агентстві зайнятості”; 

у частині другій слова „центром зайнятості” замінити словами „регіональним 

агентством зайнятості”; 

у частині третій слова „Державна служба зайнятості” замінити словами 

„Регіональне агентство зайнятості”; 

у частині четвертій слова „Державна служба зайнятості” та „державній службі 

зайнятості” замінити словами „Регіональне агентство зайнятості” та „регіональному 

агентстві зайнятості” відповідно. 

3) у частині сьомій статті 19 слова „державній службі зайнятості” замінити 

словами „регіональному агентству зайнятості” . 

4) у частині шостій статті 20: 

в абзаці четвертому слова „державної служби зайнятості” замінити словами 

„регіональних агентств зайнятості”; 

в абзаці шостому слова „у державній службі зайнятості” замінити словами „у 

регіональних агентствах зайнятості”; 

після абзацу сьомого доповнити абзацами такого змісту: 

„надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі фізичним 

особам, які використовують найману працю, компенсацій, визначених у Законі 

України „Про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття”, що забезпечують працевлаштування осіб з 

інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних за направленням регіональних 

агентств зайнятості;  

надання особам з інвалідністю, з числа зареєстрованих безробітних, 

компенсацій, визначених Законом України „Про зайнятість населення та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;”. 



90 
 

 

5. Статтю 7 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 16, ст. 167) 

викласти в такій редакції: 

„Стаття 7. Праця молоді  

Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на 

працю. Особливості праці неповнолітніх встановлюються законодавством.  

Держава створює умови для зайнятості молоді та здійснення ними права на 

працю. Держава забезпечує рівні можливості у виборі професії, роду трудової 

діяльності, виду зайнятості. Особи віком від 15 до 28 років, які закінчили або 

припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також після звільнення зі строкової 

військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий 

період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної 

(невійськової) служби, які були зареєстрованими безробітними, які не здійснювали 

раніше оплачуваної зайнятості, при працевлаштуванні на перше робоче місце, 

укладають з власниками або уповноваженими ним органами трудові договори 

(контракти) строком не менше двох років. 

Молодь, яка звернулася до регіонального агентства зайнятості, має право 

отримати послуги від кар’єрного радника відповідно до Закону України „Про 

зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття”.   

Держава сприяє створенню молодіжних центрів праці, а також молодіжних 

громадських організацій (агентства, біржі, бюро та інші) для забезпечення 

працевлаштування молоді, реалізації програм професійного навчання молоді та 

вдосконалення її професійної майстерності. Типове положення про молодіжні центри 

праці затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Роботодавці самостійно щорічно розраховують квоту працевлаштування 

молоді, яка має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в межах, 

визначених Законом України „Про зайнятість населення та загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Працевлаштування осіб з 

інвалідністю з числа молоді здійснюється в межах нормативів робочих місць для 

забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю, визначених згідно із Законом 

України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.  

Молодіжні центри праці, що діють відповідно до Типового положення, а також 

громадські молодіжні організації (агентства, біржі, бюро та інші) за наявності в них 

відповідного дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, сприяють 

працевлаштуванню молоді, у тому числі учнів, студентів, аспірантів у 

позанавчальний час, надають послуги, пов’язані з профорієнтацією та підготовкою до 

роботи за новою професією.  

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, регіональні агентства зайнятості надають 

місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, молодіжним 

центрам праці, центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інформацію про 

наявність вільних робочих місць (вакантних посад), у тому числі призначених для 

працевлаштування осіб з інвалідністю, через офіційний веб-сайт центрального органу 
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виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції.  

Держава сприяє діяльності молодіжних трудових загонів. Засновниками 

молодіжних трудових загонів можуть виступати органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, молодіжні громадські організації, загальноосвітні, 

професійно-технічні і вищі навчальні заклади, молодіжні центри праці. Типове 

положення про молодіжні трудові загони затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

Молодим спеціалістам – випускникам державних закладів освіти, потреба в 

яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається 

робота за фахом на період не менше трьох років в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України.”.  

 

6. У Законі України „Про рекламу” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., 

№ 39, ст. 181; 2013 р., № 24, ст. 243): 

1) статтю 1 доповнити частиною такого змісту: 

„Терміни „підприємство-користувач”, „договір про надання персоналу” та 

„приватне агентство зайнятості” вживаються у значенні, наведеному в Законі України 

„Про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття”.”; 

2) статтю 24
1
 викласти в такій редакції: 

„Стаття 24
1
. Реклама послуг із працевлаштування (інших видів зайнятості) 

1. Роботодавцям, приватним агентствам зайнятості, підприємствам-

користувачам забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії (прийом на роботу) 

або у пропозиціях роботи (прийомі на роботу) висувати вимоги дискримінаційного 

характеру: за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, 

підозри чи наявності захворювання на ВІЛ / СНІД, сексуальної орієнтації, 

політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або 

інших об’єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, сімейного та 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками не 

пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. 

Забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії (прийом на роботу) або у 

пропозиціях роботи (прийомі на роботу) розміщувати інформацію (дані), яка містить 

ознаки неформальної зайнятості, нелегальної зовнішньої трудової міграції, а також 

таку, що приховує чи вводить в оману щодо справжньої мети, роду діяльності, 

предмету роботи чи умов праці. 

2. В оголошеннях (рекламі) про вакансії (прийом на роботу) або у пропозиціях 

роботи (прийомі на роботу) в обов’язковому порядку має зазначатися, що 

працевлаштування здійснюється шляхом укладення трудового договору (контракту) 

або на інших умовах, передбачених законодавством. 

3. Текст оголошення (реклами) приватного агентства зайнятості повинен 

містити: 

підтвердження внесення інформації про приватне агентство зайнятості до 

переліку приватних агентств зайнятості;  

чітке та зрозуміле зазначення послуги приватного агентства зайнятості, яка 

рекламується;  

зазначення, що пропозиція роботи оприлюднюється від імені та за дорученням 

роботодавця – клієнта агентства; 
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зазначення, що роботодавцем виступає приватне агентство зайнятості, при  

найманні та укладенні трудових договорів (контрактів) з особами, які відповідно до 

договору про надання персоналу будуть виконувати роботу у підприємства-

користувача;  

початкову пропозицію умов праці для потенційного кандидата від роботодавця 

чи підприємства-користувача, який є клієнтом приватного агентства зайнятості, для 

потенційного кандидата;  

підтвердження, що усі гонорари, комісійні винагороди, інші види оплати 

послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, сплачує роботодавець чи підприємство-

користувач (як при наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні та 

за кордоном) або покриваються самим агентством; 

контактні дані та засоби зв’язку, які повинні відповідати зазначеним у переліку 

приватних агентств зайнятості, а також дані про співробітника приватного агентства 

зайнятості, до якого може звернутися потенційний кандидат; інші умови, які можуть 

бути істотними для прийняття потенційним кандидатом рішення про відповідь на 

оголошення (рекламу) про вакансії (прийом на роботу) або пропозиції роботи 

(прийомі на роботу). 

4. У разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до спеціального 

бюджету загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на день виявлення порушення, у визначеному законодавством 

порядку. 

5. Штрафи за порушення вимог цієї статті накладаються центральним органом 

виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державного нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”. 

 

7. У пункті 14 частини першої статті 38 Закону України „Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 

45, ст. 397) слово „інвалідам” замінити словами „особам з інвалідністю”. 

 

8. Пункт 5 частини другої статті 9 Закону України „Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-

47, ст. 403) викласти в такій редакції: 

„5) здійснюють обмін інформацією з центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної 

політики, центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у 

сфері державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної 

справи, центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики з 

питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, для виконання Фондом покладених на нього функцій і завдань, 

визначених законодавством України;”. 
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9. Частину п’яту статті 5 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради, 

2011 р., № 2-3, ст.11) виключити. 

 

10. У Законі України „Про професійний розвиток працівників” (Відомості 

Верховної Ради України, 2012 р., № 39, ст. 462; 2013 р., № 24, ст. 243): 

1) у статті 1: 

в абзаці восьмому слова „навчальному закладі” замінити словами „суб’єкта 

освітньої діяльності”; 

доповнити абзацом такого змісту: 

„суб’єкти підтвердження – підприємства, установи, організації незалежно від 

форми власності, які на платній основі здійснюють підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, та 

відповідають вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної 

політики та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності.”. 

2) в абзаці дев’ятому пункту 1статті 4 слова „як правило” виключити. 

3) статтю 14 викласти в такій редакції: 

„Стаття 14. Підтвердження результатів неформального професійного навчання 

осіб за робітничими професіями 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, забезпечує організацію роботи з 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями. 

2. Підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями здійснюють суб'єкти підтвердження. Підтвердження 

кваліфікації проводиться за результатами оцінювання рівня професійних знань, умінь 

і навичок особи відповідно до професійних стандартів або кваліфікаційних 

характеристик. 

3. Особам, які підтвердили результати неформального професійного навчання, 

видаються документи встановленого зразка, форма та порядок видання яких 

встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики. 

4. Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання 

осіб за робітничими професіями визначається Кабінетом Міністрів України.”. 

 

11. У Законі України „Про адміністративні послуги” (Відомості Верховної 

Ради, 2013 р., № 32, ст. 409): 

після частини третьої статті 3 доповнити частиною такого змісту: 

„4. До адміністративних послуг також прирівнюється виконання регіональними 

агентствами зайнятості повноважень центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, пов’язаних із 

наданням адміністративної послуги – видача роботодавцю дозволу на застосування 

праці іноземців чи осіб без громадянства в порядку, визначеному Законом України 
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„Про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття”.”. 

у зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою. 

12. У Законі України „Про державну допомогу суб’єктам господарювання” 

(Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 34, ст. 1173): 

1) у статті 1: 

пункт 7 частини першої виключити; 

частину другу викласти в такій редакції: 

„2. Терміни „суб’єкт господарювання”, „товар”, „економічна конкуренція 

(конкуренція”, „органи влади”, „органи адміністративно-господарського управління 

та контролю”, „активні заходи державної політики у сфері зайнятості населення”, 

„роботодавець”, вживаються у значенні, наведеному в законах України „Про захист 

економічної конкуренції”, „Про зайнятість населення та загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”.” 

2) частину другу статті 3 доповнити пунктом такого змісту: 

„4) роботодавця, який отримує компенсації під час реалізації активних заходів 

державної політики сприяння зайнятості населення відповідно до Закону України 

„Про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, 

виконання яких фінансується за рахунок спеціального бюджету 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 

бюджету Фонду соціального захисту інвалідів.”. 

3) пункт 6 частини першої статті 4 виключити. 

4) пункти 3 та 4 частини другої статті 6 викласти в такій редакції: 

„3) допомога на професійну підготовку працівників, крім підготовки, що 

здійснюється при реалізації активних заходів державної політики зайнятості 

населення за рахунок спеціального бюджету загальнообов‘язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття; 

4) допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення 

нових робочих місць, крім допомоги, що здійснюється при реалізації активних 

заходів державної політики зайнятості населення за рахунок спеціального бюджету 

загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;”. 

 

13. Абзац другий частини першої статті 7 Закону України „Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 1, 

ст.1) виключити. 

 

14. Пункт 20 частини першої статті 7 Закону України „Про ліцензування видів 

господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 23, ст. 158) 

виключити. 

 

15. У Законі України „Про зовнішню трудову міграцію” (Відомості Верховної 

Ради, 2015 р., № 49-50, ст. 463): 

1) частину другу статті 6 викласти в такій редакції: 
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„2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції, є 

центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики. Реалізацію 

державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції забезпечує центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 

та трудової міграції.”. 

2) у статті 16: 

1) пункт 2 частини першої викласти в такій редакції: 

„2) приватним агентством зайнятості, інформація про якого внесена до переліку 

приватних агентств зайнятості в порядку, визначеному Законом України „Про 

зайнятість населення та загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття”;”. 

2) в абзаці першому частини другої слова „ суб’єктом господарювання, що 

надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, 

виданої відповідно до закону,” замінити словами „приватним агентством зайнятості, 

що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі 

декларації, поданої відповідно до Закону України „Про зайнятість населення та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.” 

 

ІІ. Визнати таким, що втратив чинність Закон України „Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” 

(Відомості Верховної Ради України, 2000 p., № 22, ст. 171, із наступними змінами). 

 

ІІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2019 року. 

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування 

цього Закону: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону; 

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом; 

 

 

Голова  

Верховної Ради України 

 


