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З01.01.2013 набрав чинності Закон про
зайнятість, що був прийнятий на заміну
раніше діючого однойменного Закону. Та-

кож з 10.08.2013 набрав чинності Порядок на-
кладення штрафів за порушення законодавства
про зайнятість населення, затверджений КМУ
17.07.2013, що свідчить про зміцнення механізму
притягнення роботодавців до відповідальності
за порушення законодавства в сфері зайнятості
та більшу готовність контролюючих органів за-
стосовувати санкції.

З огляду на удосконалення законодавства
щодо працевлаштування пільгової категорії на-
селення з 2014 р. кількість нових перевірок ро-
ботодавців щодо виконання квоти для їх пра-
цевлаштування може стрімко збільшитись. Для
того щоб бути готовим до перевірок та вміти
захиститись від будь-яких неправомірних вимог
державних посадових осіб, роботодавцю, а також
керівникам відповідних підприємств, установ та
організацій потрібно розуміти зміст юридичної
відповідальності за порушення законодавства.

Тому розглянемо підстави, зміст та порядок
притягнення роботодавців приватної форми влас-
ності та відповідних керівників до юридичної від-
повідальності за недотримання квоти для пра-
цевлаштування пільгової категорії населення.

Вимоги щодо виконання квоти
Перелік громадян, які мають додаткові гарантії

у працевлаштуванні, порядок розрахунку та за-
повнення квоти визначені у ст. 14 Закону про

зайнятість. Зокрема, підприємства, установи та
організації, чисельність штатних працівників яких
становить понад 20 осіб, встановлюють квоту в
розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних
працівників за попередній календарний рік.

Відокремлено від зазначених квот, згідно зі
ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» № 875-XII від 21.03.1991,
здійснюється розрахунок нормативів для пра-
цевлаштування інвалідів, розміри та порядок
заповнення яких з прийняттям нового Закону
про зайнятість практично не змінилися.

Тобто вимоги щодо заповнення квот передба-
чають обов’язок роботодавців самостійно визна-
чати кількість робочих місць для зайняття їх піль-
говою категорією населення та працевлаштувати
таких осіб, аж поки такі місця не будуть повністю
зайняті в межах квоти протягом поточного року.

Згідно з ч. 3 ст. 14 Закону про зайнятість, ви-
конання вищезазначених квот є обов’язковою
умовою визнання роботодавця таким, що до-
тримав такі квоти, про що він повинен проін-
формувати місцеву службу зайнятості згідно з
Порядком надання роботодавцями територіаль-
ним органам Державної служби зайнятості ін-
формації про зайнятість та працевлаштування
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, затвердженим Наказом Мін-
соцполітики України № 271 від 16.05.2013.

Відповідні вимоги щодо виконання квот також
передбачені у ст. 34, 35, 37 проекту Трудового
кодексу (№ 2902 від 22.04.2013).

Ігор ЛИТВИН,
старший юрист
ЮФ «Лексфор»

Відповідальність 
за недотримання 
передбачених 
законом квот

Юридична відповідальність за недотримання вимог закону
щодо соціально незахищених верств населення, зокрема, у разі
невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаш-
тування громадян, яким державою надано додаткові гарантії у
працевлаштуванні (пільгової категорії населення), передбачена в
ст. 53 ЗУ «Про зайнятість населення» № 5067-VI від 05.07.2012
(далі – Закон про зайнятість).
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Таким чином, основними нововведеннями
законодавства про зайнятість є уніфікація вимог
щодо виконання квоти для пільгової категорії
населення, за якою роботодавець самостійно
здійснює розрахунок кількості робочих місць в
межах встановлених у згаданих вище законах,
а також організовує пошук і фінансує оплату
праці відповідних громадян. Разом з цим новий
механізм виконання квоти визначено пізніше,
ніж набрав чинності Закон про зайнятість, та
існує вірогідність прийняття відповідних уточнень
та доповнень. Натомість радимо вживати заходи
з виконання квоти щодо осіб з пільговим ста-
тусом.

Юридична відповідальність
У разі невиконання квоти для працевлашту-

вання громадян, які мають додаткові гарантії,
законодавством передбачено такі види юри-
дичної відповідальності:

1) для підприємств, установ та організацій:
• фінансові санкції, закріплені в ст. 53 Закону

про зайнятість;
• адміністративно-господарські санкції, за-

кріплені в ст. 20 ЗУ «Про основи соціальної за-
хищеності інвалідів в Україні»;

2) для посадових осіб (керівників) підприємств,
установ та організацій:

• адміністративну відповідальність.
Окремо, незалежно від виконання квоти, за

необґрунтовану відмову у працевлаштуванні за-
конодавством передбачено:

• майнову відповідальність підприємств, ус-
танов та організацій (а також керівника у порядку
зворотної вимоги до нього) за вимушений прогул
у разі поновлення працівника на роботі;

• кримінальну відповідальність керівника за
грубе порушення трудового законодавства.

Фінансові санкції
Підставами для застосування фінансових

санк цій до роботодавців є порушення ними ок-
ремих вимог законодавства у сфері зайнятості.
Зокрема, згідно зі ст. 53 Закону про зайнятість,
порушення вимог щодо працевлаштування піль-
гової категорії населення має місце за наявності
одночасно двох наступних обставин:

• протягом року роботодавець не виконав
квоти для працевлаштування громадян, яким
згідно з ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість надано
додаткові гарантії у працевлаштуванні; 

• виявлено необґрунтовану відмову робото-
давця у прийнятті на роботу таких осіб у межах
встановленої квоти.

При цьому між обома вказаними обставинами
повинен бути прямий наслідковий зв’язок. Якщо,
наприклад, на момент звернення особи з піль-
говим статусом до роботодавця з метою запов-
нення квоти ним вже заповнено квоту, то відмова
у прийнятті її на роботу не буде вважатись не-
обґрунтованою. Також підприємство не несе
відповідальності, коли у нього є вагомі (обґрун-
товані) підстави відмовити особі, навіть якщо
відповідна квота не заповнена.

Окремо звернемо увагу на строки виконання
квоти. В ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість сло-
восполучення «протягом року» вказує на три-
валість обов’язку роботодавця виконувати квоту
цілий рік, а не протягом якоїсь частини року.
Тому підприємство може бути притягненим до
відповідальності за будь-яку необґрунтовану
відмову у працевлаштуванні особи з пільговим
статусом, яка звернулась до роботодавця на
момент, коли певна квота не була повністю за-
повнена, незалежно від періоду року.

Так, коли обидві умови мають місце, то згідно
з ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість, за кожну не-
обґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких
осіб в межах встановленої квоти щодо робото-
давця застосовується штраф у двократному
розмірі мінімальної заробітної плати, вста-
новленої на момент виявлення порушення.
Такі штрафи сплачуються за рахунок майна під-
приємства, установи чи організації. Враховуючи
норми ЗУ «Про Державний бюджет України на
2013 рік» № 5515-VI від 06.12.2012, у разі вияв-
лення порушення з 01.01.2013 по 30.11.2013
розмір штрафу становить 2 294 грн, з 01.12.2013
по 31.12.2013 – 2 436 грн.

Обґрунтування рішення про відмову у пра-
цевлаштуванні 

У майбутньому розміри санкцій за недотри-
мання відповідних квот можуть лише зрости.
Наприклад, у законопроекті «Про внесення
змін до законодавчих актів України (щодо дер-
жавних гарантій працевлаштування молоді)»
зареєстрованому за № 2778 від 11.04.2013,
пропонується, що у разі невиконання робото-
давцем протягом року квоти для працевлаш-
тування молоді (громадян віком від 14 до 25
років) з нього стягується штраф за кожну не-
обґрунтовану відмову у 10-тикратному (зараз
двократному) розмірі мінімальної заробітної
плати. Проте вважаємо, що такий розмір
штрафу є зависоким і лише збільшить коруп-
цію з метою уникнення відповідальності.
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Слід зазначити, що роботодавець з легкістю
зможе потрапити під фінансові санкції, оскільки
на практиці є вірогідність виникнення деяких
складнощів з виконанням відповідної квоти.

У більшості випадків проблеми можуть сто-
суватись недостатньої обґрунтованості рішення
про прийняття чи відмову у прийнятті на роботу.
Обґрунтування такого рішення проводиться у
загальному порядку. Зокрема, робота повинна
відповідати фізичним, кваліфікаційним та іншим
індивідуальним даним особи, враховувати вста-
новлені законодавством обмеження та заборони.
При цьому відповідне рішення слід складати
письмово з детальним зазначенням підстав його
прийняття.

Іншим питанням, на яке слід звернути увагу,
є детальна перевірка пільгового статусу особи,
що підтверджується відповідними документами,
зокрема, передбаченими в Порядку надання
роботодавцями територіальним органам Дер-
жавної служби зайнятості інформації про зай-
нятість та працевлаштування громадян, що ма-
ють додаткові гарантії у сприянні працевлашту-
ванню, № 271 від 16.05.2013. Якщо особа не
надасть документів для підтвердження свого
статусу, відмова у її працевлаштуванні в межах
відповідної квоти буде обґрунтованою.

Для осіб, які відбули покарання, але ще мають
непогашену судимість, законодавством перед-
бачені заборони щодо зайняття ними певних
посад (наприклад, адвоката, нотаріуса), а за
наявності непогашеної судимості за корисливі
злочини їм забороняється займати в господар-
ських товариствах керівні посади і посади,
пов’язані з матеріальною відповідальністю 
(ст. 23 ЗУ «Про господарські товариства»
№ 1576-XII від 19.09.1991). Особи, яким суд за-
боронив займатися певною діяльністю, не можуть
бути посадовими особами тих товариств, які
здійснюють цей вид діяльності.

Також у роботодавця можуть виникнути сум-
ніви щодо фізичного та психічного стану здоров’я
осіб з пільговим статусом. У такому разі він має
право відстрочити вирішення питання щодо їх
працевлаштування з необхідністю проходження
такими особами медичного і наркологічного ог-
ляду та надання відповідної довідки.

Проблемною може бути ситуація, коли служ-
бою зайнятості до роботодавця направлено без-
робітного з пільговим статусом для заповнення
відповідної квоти, але роботодавець відмовляє
безробітному та на наступний день самостійно
працевлаштовує іншу особу з пільговим статусом.
Разом з цим зауважимо, якщо відмова безро-

бітному, незалежно від того, направлений він
службою зайнятості чи ні, була необґрунтованою
(в чому законодавство не передбачає винятків),
а відповідна квота в цей час незаповненою, то
будуть застосовані фінансові санкції.

Також пільговий статус громадян має свої
часові обмеження. Наприклад, молоддю є особи
віком від 15 до 35 років (законодавцем вирішу-
ється питання щодо зменшення даного віку до
25 років). Особи, яким виповнилося 15 років та
які за згодою одного з батьків можуть працювати,
мають додаткові гарантії у працевлаштуванні
протягом трьох років з дня прийняття на роботу.
Одинока матір з часом може одружитись, а діти
вирости. Окремі працівники з часом можуть от-
римати пільговий статус та заповнити відповідну
квоту у свого роботодавця. Тож йому потрібно
враховувати зміни в часі пільгового статусу гро-
мадян та періодично переглядати їх статус.

Даний перелік практичних проблем є неви-
черпним, а тому може виникнути низка інших
проблем – брак фінансових можливостей для
розширення штату, плинність кадрів порівняно
з попереднім роком тощо. У випадку законо-
давчої невизначеності радимо роботодавцям
попередньо звертатись до Міністерства соці-
альної політики чи юристів за відповідями на
всі спірні питання.

Порядок накладення фінансових санкцій
Факт невиконання роботодавцем квоти може

бути виявленим за відповідними звітами робото-
давця до органів державної служби зайнятості, в
результаті перевірок Державної інспекції України
з питань праці та її територіальних органів (далі –
Держпраці) або за заявою потерпілої особи.

Зокрема, перевірки проводяться уповноваже-
ними посадовими особами Держпраці відповідно
до Порядку проведення перевірок посадовими
особами Державної інспекції України з питань
праці та її територіальних органів, затвердженого
Наказом Мінсоцполітики № 390 від 02.07.2012.

Окрім того, як уже зазначалось, з 10 серпня
2013 р. накладення штрафів повинно здійсню-
ватись у відповідності до Порядку накладення
штрафів за порушення законодавства про зай-
нятість населення № 509 від 17.07.2013, за-
твердженого КМУ (далі – Порядок).

Зазначеним Порядком передбачена така
послідовність дій уповноважених посадових
осіб Держпраці у разі виявлення фактів пра-
вопорушення з боку роботодавця:

1) складення відповідного акта про правопо-
рушення;
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2) прийняття рішення про розгляд справи про
накладення штрафу не пізніше ніж через 10
днів з дня складення акта;

3) письмове повідомлення про розгляд справи
суб’єктів господарювання та роботодавців не піз-
ніше ніж за п’ять днів до дати розгляду справи;

4) розгляд справи у 15-тиденний строк з дня
прийняття рішення про її розгляд;

5) роз’яснення особам, які беруть участь у
розгляді справи, їх прав та обов’язків;

6) дослідження доказів, надання заяв та по-
яснень з приводу перевірки;

7) продовження справи не більше ніж на 10
днів у разі надходження від суб’єкта господа-
рювання або роботодавця, щодо якого порушено
справу, обґрунтованого клопотання про відкла-
дення її розгляду;

8) прийняття відповід-
ного рішення по суті, зок-
рема, винесення постано-
ви про накладення штра-
фу;

9) надання рішення (по-
станови) особи, щодо якої
воно прийнято, протягом
трьох днів;

10) сплата штрафу про-
тягом одного місяця з дня прийняття постанови
про його накладення;

11) повідомлення про сплату штрафу органу,
яким було накладено даний штраф. 

Дотримання Порядку під час накладення штра-
фу є обов’язковою вимогою ч. 9 ст. 53 Закону
про зайнятість, а тому порушення послідовності
дій уповноваженими посадовими особами є під-
ставою для оскарження відповідних дій чи без-
діяльності.

Якщо роботодавець безпідставно ухиляється
від добровільної сплати накладеного на нього
штрафу, то згідно з п. 11 Порядку штраф буде
стя гуватись у судовому порядку за позовом те-
риторіального органу Державної служби зайня-
тості.

Адміністративно-господарські та фінансові
санкції

Адміністративно-господарські санкції передбачені
ст. 20 ЗУ «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні» та застосовуються щодо під-
приємств, установ та організацій за невиконання
нормативу щодо працевлаштування інвалідів. При
цьому, на відміну від фінансових санкцій, у разі
прострочення термінів сплати санкцій передбачено
нарахування пені у розмірі 120 % річних облікової

ставки Національного банку України, що діяла на
момент сплати, та нарахованої на повну суму не-
доїмки за весь її строк.

Загалом дивно, чому за аналогічні порушення
передбачаються різні санкції (фінансові та адмі-
ністративно-господарські). Так адміністративно-
господарські санкції застосовуються щодо пору-
шень господарського законодавства, що виключає
з-під своєї сфери регулювання трудові та адмі-
ністративні правовідносини. Тобто при букваль-
ному тлумаченні законодавства санкції за пору-
шення нормативу щодо інвалідів не можуть на-
лежати до адміністративно-господарських.

Стосовно фінансових санкцій, у законодавстві
немає їх уніфікованого визначення, але, як пра-
вило, їх відносять до бюджетних відносин (щодо
податків, бюджетних зборів і видатків тощо).

Зазначимо, згідно з ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про за-
гальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування на випадок безробіття» № 1533-III
від 02.03.2000, з роботодавців утримуються:

• сума виплаченого забезпечення та вартості
наданих соціальних послуг безробітному у разі
поновлення його на роботі за рішенням суду;

• незаконно виплачена безробітному сума за-
безпечення у разі неповідомлення про його
прий няття на роботу;

• незаконно отримана сума допомоги по част -
ковому безробіттю.

Зазначені утримання є за своїм характером
фінансовими санкціями.

Порівнюючи такі санкції з тими, що встанов-
лені у ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість, заува-
жимо, що відповідальність за недотримання
квоти не залежить від наявності страхових ви-
плат безробітному, незаконної виплати йому
будь-яких сум забезпечення чи факту понов-
лення на роботі. Тобто відповідальність за не-
дотримання квоти настає незалежно від бюд-
жетних виплат, отже, і не має зв’язку з фінан-
совими відносинами. 

Тому віднесення санкцій за недотримання
квоти для пільгової категорії населення до фі-
нансових чи адміністративно-господарських не

Відповідальність за недотримання
квоти настає незалежно від бюд-
жетних виплат і не має зв’язку з фі-
нансовими відносинами
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узгоджується з теорією їх застосування та по-
требує окремого дослідження.

Майнова відповідальність
Під час виконання квоти слід пам’ятати про

майнову відповідальність підприємств, установ
та організацій (та їх керівників у порядку зво-
ротної вимоги), яка наступає у разі поновлення
на роботі особи за необґрунтовану відмову у
працевлаштуванні. Зазначене випливає, зокрема,
з п. 6 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику
розгляду судами трудових спорів» № 9 від
06.11.1992: «Якщо внаслідок відмови у прийнятті
на роботу або несвоєчасного укладення трудо-
вого договору працівник мав вимушений прогул,
його оплата провадиться згідно з правилами 
ч. 2 ст. 235 КЗпПУ про оплату вимушеного про-
гулу незаконно звільненому працівникові».

Адміністративна відповідальність посадо-
вих осіб

Адміністративну відповідальність за недотри-
мання квоти несуть виключно посадові особи
(керівники) підприємств, установ та організацій.
Зокрема, у ч. 2 ст. 188-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)
прямо встановлено адміністративну відповідаль-
ність за невиконання нормативу для працев-
лаштування інвалідів, а також неподання Фонду
соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість
та працевлаштування інвалідів, за що передба-
чено штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян (170–340 грн).

Стосовно адміністративної відповідальності
щодо працевлаштування інших осіб з пільговим
статусом згідно з ч. 1 ст. 188-1 КУпАП, то дана
стаття майже втратила актуальність. За ст. 14
нового Закону про зайнятість місцеві органи влади
чи служба зайнятості вже не мають права приймати
обов’язкові для роботодавця рішення про вста-
новлення квоти чи прийняття на роботу осіб в ме-
жах квоти, на що опиралась дана стаття КУпАП.

Разом з цим в ч. 1 ст. 41 КУпАП передбачено
відповідальність за порушення трудового зако-
нодавства, що не виключає заборони у необ-
ґрунтованій відмові у прийнятті на роботу, вста-
новленої в ст. 22 КЗпПУ, та передбачає накладення
штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (510,00–1 700,00 грн).

Кримінальна відповідальність посадових
осіб 

Такий вид відповідальності передбачений для
посадових осіб (керівників) підприємств, установ

та організацій за грубе порушення законодавства
згідно зі ст. 172 Кримінального кодексу України.
Наприклад, грубим порушенням законодавства
суд може визнати необґрунтовану відмову у
працевлаштуванні неповнолітнього, вагітної
жінки чи матері, що має дитину віком до чотир-
надцяти років або дитину-інваліда. Кримінальна
відповідальність посадової особи передбачає
накладення штрафу від 50 до 100 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян (850,00–
1 700,00 грн); або позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до п’яти років; або виправними роботами
на строк до двох років; або арештом на строк
до шести місяців.

Судова практика
Найбільше судових справ стосуються порушень

виконання нормативу щодо інвалідів, оскільки
механізм його виконання був більш досконалим,
ніж щодо іншої пільгової категорії населення. Ра-
зом з цим можна відшукати рішення суду щодо
накладення штрафних санкцій як на підприємства,
установи та організації, так і щодо їх керівників
за невиконання квоти не лише для інвалідів, а й
для пільгової категорії населення. Наприклад, у
Справі № 2-а/1970/1034/11 за адміністративним
позовом Тернопільського обласного центру зай-
нятості до товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Атіква» були накладені штрафні санкції за
відмову у працевлаштуванні осіб з пільговим ста-
тусом, направлених службою зайнятості.

Зазначимо, що до прийняття нового Закону
про зайнятість для виконання квоти (окрім щодо
інвалідів) було необхідне спеціальне рішення
органу місцевої влади, яке через практичну склад-
ність його розроблення не завжди приймалось.
Проте з 2013 р. ситуація дещо змінилась. Анало-
гічно працевлаштуванню інвалідів всі підприємства,
установи та організації з чисельністю штатних
працівників більше 20 осіб опиняться під пильним
оком контролюючих органів, уважних до будь-
яких підстав для накладення нових фінансових
санкцій за ст. 53 Закону про зайнятість.

Отже, з прийняттям нового ЗУ «Про зайнятість
населення» удосконалено механізм виконання
квоти для працевлаштування пільгової категорії
населення, а також притягнення роботодавців
до відповідальності за невиконання таких квот.
Враховуючи те, що практика застосування нових
фінансових санкцій тільки починається, робо-
тодавцям та керівникам потрібно бути обереж-
ними та вживати всі необхідні заходи для вико-
нання відповідних квот.


