
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства  

соціальної політики України 

18 серпня 2017 року № 1338 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(найменування, місцезнаходження, телефони Держпраці, її територіального органу/виконавчого органу міської ради 

міста обласного значення, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади) 
 

АКТ 
за результатами проведення перевірки щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість  

та працевлаштування осіб з інвалідністю 
 

№___________________ 
 

___________________________________________________________________________________, 
(найменування суб’єкта господарювання / П.І.Б. фізичної особи - підприємця) 

 

код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера та мають відмітку у паспорті ____________, 

____________________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження/місце проживання, телефон) 

____________________________________________________________________________________ 
 

Вид суб’єкта господарювання:  підприємство;  установа;  організація;                                          

 фізична особа - підприємець. Підпорядкованість:  відсутня;  має місце 

____________________________________________________________________________________ 
(вказати, кому підпорядковується) 

 

Загальна кількість працівників станом на день проведення перевірки становить             

__________ осіб. 

І. Загальна інформація про проведення перевірки 

Наказ про проведення перевірки 

від ___.___._______№ __________________ 

Направлення на проведення перевірки від ___.___._______ 

№ ___________ 

Тип перевірки:  

 планова 

 позапланова 

 

Строк проведення перевірки: 

Початок Завершення 

          

число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини 
 

Особи, що беруть участь у проведенні перевірки: 
 

Інспектори праці:  

____________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

___________________________________________________________________________________; 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 
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Керівник суб’єкта господарювання та/або уповноважена ним особа 

___________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

___________________________________________________________________________________ 
 

Інші особи:  

___________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

___________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

 

ІІ. Дані про останню проведену перевірку: 

Планова Позапланова 

 не проводилася   не проводилася  

 проводилася з __.__.20__ по __.__.20__ 

Акт перевірки № ______________________ 

Припис щодо усунення порушень:  

 не видавався;  видавався;  

його вимоги:  виконано;  не виконано 

 проводилася з __.__.20__ по __.__.20__ 

Акт перевірки № ______________________ 

Припис щодо усунення порушень:  

 не видавався;  видавався;  

його вимоги:  виконано;  не виконано 

ІІІ. Вичерпний перелік  

питань щодо проведення перевірки 

№ 

з\п 

Питання щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства 

 

СТР
1
 Так

2
 Ні

3
 НВ

4
 НП

5
 

Нормативне 

обґрунтування 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Додержання законодавства про зайнятість населення 

1.1 Роботодавець виконав протягом року 

квоту для працевлаштування 

громадян, що мають додаткові 

гарантії у сприянні 

працевлаштуванню, у розмірі 5 

відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників за 

попередній календарний рік 

 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    

Частина 

друга 

статті 14  

ЗУ  

№ 5067 

1.2 Роботодавець працевлаштовує 

громадян, що мають додаткові 

гарантії у сприянні 

працевлаштуванню 

 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    Абзац 

другий 

частини 

третьої 

статті 14 

ЗУ 

 № 5067 

1.3 Суб’єкт господарювання провадить 

діяльність з надання послуг з 

посередництва у працевлаштуванні 

за кордоном після отримання 

відповідної ліцензії 

 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    
Частина 

перша 

статті 38 

ЗУ  

№ 5067 

1.4 Суб’єкт господарювання провадить 

діяльність з наймання працівників 

для подальшого виконання ними 

роботи в Україні в іншого 

роботодавця після отримання 

відповідного дозволу 

 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    

Частина 

перша  

статті 39 

ЗУ  

№ 5067 
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1.5 Суб’єкт господарювання, який надає 

послуги з посередництва у 

працевлаштуванні, подав відомості 

про чисельність працевлаштованих 

ним осіб у встановленому порядку 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    Пункт 

четвертий 

частини 

четвертої 

статті 36  

ЗУ  

№ 5067 

1.6 Роботодавець застосовує працю 

іноземців та осіб без громадянства на 

підставі дозволу 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    Частина 

перша 

статті 42 

ЗУ  

№ 5067 

1.7 Праця іноземців та осіб без 

громадянства застосовується 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 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    
Абзац 

перший 

частини 

другої 

статті 42 

ЗУ  

№ 5067 

1.8 Праця іноземних високооплачуваних 

професіоналів застосовується без 

дозволу на посадах за сумісництвом, 

якщо строк дії трудового договору на 

посаді за сумісництвом не перевищує 

строк дії дозволу за основним місцем 

роботи 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    Абзац 

другий 

частини 

другої 

статті 42 

ЗУ  

№ 5067 

1.9 Роботодавець подав інформацію про  

заплановане масове вивільнення 

працівників у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці, у 

тому числі ліквідацією, 

реорганізацією або 

перепрофілюванням підприємств, 

установ, організацій, скороченням 

чисельності або штату працівників 

підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності, виду 

діяльності та господарювання, за два 

місяці до вивільнення 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    

Абзац 

третій 

пункту 4 

частини 

третьої 

статті 50 

ЗУ  

№ 5067 

1.10 Інформація про заплановане масове 

вивільнення працівників у зв’язку із 

змінами в організації виробництва і 

праці подана за два місяці до 

вивільнення працівників до 

територіального органу Державної 

служби зайнятості України у містах 

Києві та Севастополі, районі, місті, 

районі у місті за місцем реєстрації як 

платника єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    

Пункт 3 

Порядку  

№ 317 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1452598413904927#n518
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1452598413904927#n518
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1452598413904927#n518
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1452598413904927#n518
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1452598413904927#n518
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1452598413904927#n518
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1.11 Суб'єкт господарювання, який надає 

послуги з посередництва у 

працевлаштуванні в Україні, не 

отримує від громадян, яким надано 

зазначені послуги, гонорари, 

комісійні та інші винагороди. Оплата 

послуг з працевлаштування 

здійснюється виключно 

роботодавцем, якому надано такі 

послуги 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    

Частина 

друга  

статті 37 

ЗУ  

№ 5067 

2 Додержання законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю  

2.1 Роботодавець зареєстрований у 

відділеннях Фонду соціального 

захисту інвалідів 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    Частина 

сьома  

статті 19  

ЗУ              

№ 875, 

пункт 2 

ПКМУ  

№ 70 

2.2 Роботодавець щороку подає звіти про 

зайнятість та працевлаштування осіб 

з інвалідністю до відповідних 

відділень Фонду соціального захисту 

інвалідів за своїм місцезнаходженням 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    
Частина 

дев’ята 

статті 19 

ЗУ № 875 

2.3 Виконується норматив робочих місць 

для працевлаштування осіб з 

інвалідністю у розмірі чотирьох 

відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників 

облікового складу за рік, а якщо 

працює від 8 до 25 осіб, - у кількості 

одного робочого місця 

Високий 

 

Середній 

 

Незначний 

    

Частина 

перша 

статті 19  

ЗУ № 875 

 
 

IV. Опис виявлених порушень 
 

№ 

з/п 

Найменування нормативно-

правового акта, вимоги якого 

порушено, із зазначенням 

абзацу, підпункту, пункту, 

частини, статті  

Детальний опис виявленого порушення 

   

   

   

V. ПЕРЕЛІК 

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) інспекторів праці* 

№ 

з\п 

Питання, що підлягають контролю з боку 

суб’єкта господарювання 
Так

2
 Ні

3
 НВ

4
 

Закон України “Про 

основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності” 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Про проведення перевірки підприємство 

письмово попереджено не менше ніж за 

10 календарних днів до його початку 

   Частина четверта статті 5  
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1 2 3 4 5 6 

2 Направлення на проведення перевірки та 

службове посвідчення, що засвідчує 

посадову особу органу державного 

контролю, пред’явлено 

   Частина п’ята статті 7, 

абзац четвертий статті 10 

3 Копію направлення на проведення 

перевірки надано 
   Частина п’ята статті 7, 

абзаци четвертий та сьомий 

статті 10 

4 Перед початком проведення перевірки 

посадовими особами органу державного 

контролю внесено запис про проведення 

такого заходу до відповідного журналу 

суб’єкта господарювання (у разі його 

наявності) 

   Частина дванадцята статті 4 

5 Під час проведення перевірки 

розглядалися лише ті питання, які стали 

підставою для її проведення і зазначені у 

направленні на її проведення  

   Частина перша статті 6 

*Дана частина акта заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою. 

VI. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта  

№ 

з/п 
Пояснення, зауваження або заперечення 

  

  

  
 

Інспектори праці: 

                                                                       
(найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

                                                                       
(найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа: 

                                                                       
(найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

Інші особи, що брали участь у проведенні перевірки:
 

                                                                       
(найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

     
(найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

Цей акт складено у двох примірниках. Примірник цього акта на ____ сторінках отримано 

„___”.__________.20____ року: 

     
(посада керівника суб’єкта 

господарювання або уповноваженої ним 

особи) 

 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

Відмітка про відмову від підписання цього акта керівником та/або уповноваженою ним 

особою суб’єкта господарювання, іншими особами  
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VII. ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення 

перевірки 

№ 

з\п 

Нормативно-правовий акт Дата і номер державної 

реєстрації нормативно-

правового акта у 

Мін’юсті 
назва НПА

6
 дата і номер НПА 

1 

Закон України „Про основи 

соціальної захищеності інвалідів 

в Україні” (ЗУ № 875) 

від 21 березня 1991 року  

№ 875-XII  

2 

Закон України „Про основні 

засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської 

діяльності” 

(ЗУ № 877) 

від 05 квітня 2007 року  

№ 877-V 

 

3 

Закон України „Про зайнятість 

населення” 

(ЗУ № 5067) 

від 05 липня 2012 року № 

5067-VI  

4 

Порядок реєстрації підприємств, 

установ, організацій та фізичних 

осіб, що використовують 

найману працю (ПКМУ № 70) 

від 31 січня 2007 року № 70 

 

5 

Порядок подання форми 

звітності № 4-ПН „Інформація 

про заплановане масове 

вивільнення працівників у 

зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці” (Порядок № 

317) 

від 31 травня 2013 року № 317 17 червня 2013 року за 

№ 989/23521 

1
 «СТР» – ступінь ризику суб’єкта господарювання. 

2
 «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. 

3
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє. 

4
 «НВ» – питання дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для суб’єкта 

господарювання.
 

5
 «НП» – питання не розглядалося у суб’єкта господарювання. 

6
 «НПА» – нормативно-правовий акт. 


