Головне управління юстиції в Івано-Франківській області

«Правові аспекти реалізації
державної політики у сфері
зайнятості населення»

Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у
сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян
на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття
визначені Законом України від 05 липня 2012 року № 5067-VІ «Про зайнятість
населення» (далі - Закон).

Відповідно до ст. 16 Закону, держава забезпечує реалізацію політики у сфері
зайнятості населення шляхом:
проведення
податкової, кредитногрошової,
інвестиційної,
бюджетної,
соціальної,
зовнішньоекономічної
та інноваційної
політики з метою
розширення сфери
застосування праці,
забезпечення повної,
продуктивної, вільно
обраної зайнятості,
підвищення рівня
кваліфікації та
конкурентоспроможно
сті робочої сили

визначення у
загальнодержавних
програмах економічного
та соціального розвитку,
програмах економічного
і соціального розвитку
Автономної Республіки
Крим, областей,
районів, міст показників
розвитку ринку праці та
зайнятості населення та
їх оцінювання за
результатами реалізації
таких програм

включення до
системи
регулювання
ринку праці
заходів щодо
запровадження
стимулювання
вітчизняного
виробництва до
створення нових
робочих місць у
пріоритетних
галузях економіки
та сільській
місцевості

сприяння підвищенню
конкурентоспроможності
робочої сили та зайнятості
населення

соціального захисту
громадян у разі настання
безробіття

сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання
відкриття власного бізнесу, в тому числі в сільських населених
пунктах та на депресивних територіях

Зайнятість - не заборонена законодавством діяльність осіб,
пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою
одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а
також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську
діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на
їх власності, у тому числі безоплатно.
До зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які
забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських
господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних
підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи,
що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах та поєднують навчання з роботою.

 непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за дитиноюінвалідом, інвалідом 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;
 батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони
отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
 особа, яка проживає разом з інвалідом 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.

!!! До зайнятого населення не належать іноземці та особи
без громадянства, які перебувають в Україні і зайнятість
яких пов'язана із забезпеченням діяльності іноземних
посольств і місій або виконанням своїх професійних чи
трудових обов'язків перед роботодавцем - нерезидентом.

У сфері зайнятості населення, відповідно до ст. 5 Закону, держава гарантує:

вільне обрання місця
застосування праці та виду одержання заробітної плати
діяльності, вільний вибір (винагороди) відповідно до
законодавства
або зміну професії
підтвердження результатів
професійне навчання
відповідно до здібностей неформального професійного
та з урахуванням потреб навчання осіб за робітничими
професіями
ринку праці
соціальний захист у
разі настання
безробіття

захист від дискримінації у
сфері зайнятості,
необґрунтованої відмови у
найманні на роботу і
незаконного звільнення

професійну орієнтацію з
метою самовизначення та
реалізації здатності особи
до праці
безоплатне сприяння у
працевлаштуванні,
обранні підходящої
роботи та одержанні
інформації про ситуацію
на ринку праці та
перспективи його
розвитку
додаткове сприяння у
працевлаштуванні
окремих категорій
громадян

Заходи щодо сприяння зайнятості населення
визначені ст. 24 Закону, а саме:
 забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації працездатних
осіб потребам ринку праці;
 створення умов для активного пошуку роботи безробітними;
 підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці;
 професійна орієнтація та професійне навчання;
 стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових
робочих місць та працевлаштування безробітних;
 створення умов для самозайнятості населення та підтримка
підприємницької ініціативи;
 сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження
стимулів для стажування на підприємствах, в установах та організаціях
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання,
фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається;
 сприяння зайнятості інвалідів;
 забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру.

Статтею 14 Закону визначено категорії громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,
зокрема це:
1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:
 має на утриманні дітей віком до шести років;
 виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
 утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або
 інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);
2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося
15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як
виняток, прийматися на роботу;
3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно
технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або
альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або
припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
5) особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
6) інваліди, які не досягли пенсійного віку;
7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх
замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, які
недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці (окрім осіб, яким виповнилося
15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як
виняток, прийматися на роботу) та яким надано статус безробітного, за
направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні
витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений (ч. 1 ст. 26
Закону).

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок
коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, коштів Державного бюджету України для
забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим
місцем за отриманою професією (спеціальністю) та Фонду соціального захисту інвалідів (у
разі працевлаштування інваліда, який зареєстрований в установленому порядку як
безробітний, але якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не
призначається), у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася
компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін
до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума
виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету
Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття або Фонду
соціального захисту інвалідів залежно від джерела
компенсації або на його робоче місце у межах дворічного
строку працевлаштовується інший безробітний.

У разі звільнення працівника,
за якого виплачувалася
компенсація, за угодою сторін
на його робоче місце у межах
дворічного строку
працевлаштовується інший
безробітний.

Законом передбачено розширення можливостей для підвищення
конкурентоспроможності певних категорій громадян, зокрема молоді
та громадян віком старше 45 років.
•

•

•

•

•

Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що
здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр»,
«спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньокваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за
професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених
договором про стажування у вільний від навчання час.
Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних
завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та
навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття
додаткових компетенцій (ст. 29 Закону).
Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та
учнів професійно-технічних навчальних закладів на
підприємствах, в установах та організаціях та Типова форма
договору про стажування студентів вищих та учнів професійнотехнічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та
організаціях затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 року № 20.
Одночасно з укладенням договору про стажування керівник
підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та
видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються
строки і місце його проходження (структурний підрозділ),
спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень)
стажиста, режим стажування, а також його керівник. За керівником
стажування закріплюється не більше двох стажистів.
Згідно ч. 1 ст. 29 Закону строк стажування за договором не може
перевищувати шести місяців.

Особи віком старше 45 років,
страховий стаж яких становить не
менше 15 років, мають право до
досягнення пенсійного віку на
одноразове отримання ваучера для
підтримання їх
конкурентоспроможності шляхом
перепідготовки, спеціалізації,
підвищення кваліфікації за професіями
та спеціальностями для пріоритетних
видів економічної діяльності. Вибір
професії (спеціальності) із
затвердженого переліку, форми та
місця навчання здійснюється особою.
Порядок видачі ваучерів для підтримання
конкурентоспроможності осіб на ринку праці та
Перелік професій, спеціальностей та напрямів
підвищення кваліфікації, для навчання за якими
може бути виданий ваучер для підтримання
конкурентоспроможності осіб на ринку праці
затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 року № 207.

Безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не
має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела
існування, готова та здатна приступити до роботи.

Статусу безробітного може набути (ст. 43
Закону):

особа працездатного віку
до призначення пенсії
(зокрема на пільгових
умовах або за вислугу
років), яка через
відсутність роботи не
має заробітку або інших
передбачених
законодавством доходів,
готова та здатна
приступити до роботи

інвалід, який не досяг
встановленого ст. 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
інвалідам з дитинства та дітямінвалідам» та «Про державну
соціальну допомогу особам, які
не мають права на пенсію, та
інвалідам»

особа, молодша 16річного 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

Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою у разі відсутності
підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Реєстрація безробітних, які
звертаються за сприянням
у працевлаштуванні,
проводиться
територіальним органом
незалежно від
зареєстрованого місця
проживання чи
перебування.

Особа під час
подання заяви
ознайомлюєть-ся з
правами та
обов’язками
зареєстровано-го
безробітного

Рішення про надання статусу
безробітного чи відмову у наданні такого
статусу приймається територіальним
органом не пізніше ніж протягом семи
календарних днів з дня подання особою
заяви про надання статусу безробітного

Реєстрація проводиться за
умови пред’явлення
паспорта громадянина
України або тимчасового
посвідчення громадянина
України, облікової картки
платника податків,
трудової книжки
(цивільно-правового
договору чи документа,
який підтверджує період
зайнятості), а в разі
потреби також військового
квитка, диплома або
іншого документа про
освіту.

В ст. 44 Закону установлено права та
обов’язки безробітніх :
Зареєстровані безробітні мають право на:
1) безоплатне одержання від територіальних органів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення
та трудової міграції:
- послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому
числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру;
-консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою
обрання або зміни виду діяльності (професії);
- інформації про свої права та обов'язки як безробітного;
- відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній
системі;
2) матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги
відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття» та цього Закону;
3) збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у
громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів,
зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах,
встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у
таких роботах;
4) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх
посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

Зареєстровані безробітні зобов'язані:

1) самостійно або за сприяння територіальних органів центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції, здійснювати активний пошук
роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до
працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах
роботодавців;
2) відвідувати територіальний орган центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та
трудової міграції, в якому він зареєстрований як безробітний у
визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на
тридцять календарних днів;
3) дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо
сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах,
пов'язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення;
4) інформувати територіальний орган центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та
трудової міграції, протягом трьох робочих днів про обставини
припинення реєстрації, визначені Законом.

