
 
Як роботодавцю оформити трудові відносини та отримати компенсацію? 

Даємо відповіді на питання 
 

Як роботодавцю оформити трудові відносини з найманим працівником, 
як здійснити добір працівників та врахувати всі вимоги чинного законодавства? 
Відповіді на ці та інші питання можна отримати  під час інформаційних заходів, 
що організовує Державна служба зайнятості для роботодавців.  

Про що можуть дізнатися роботодавці під час таких зустрічей? 
-       можливості служби зайнятості з добору працівників, підготовку, 
перепідготовку і підвищення кваліфікації безробітних; 
-       додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які 
не здатні конкурувати на ринку праці; 
-       компенсацію роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування під час працевлаштування 
зареєстрованих безробітних; 
-       участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому 
вивільненню працівників; 
-       працевлаштування іноземців та осіб без громадянства та ін. 

У період дії воєнного стану фахівці служби зайнятості особливу увагу 
роботодавців зосереджують на дотриманні законодавства у разі   
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, щодо захисту прав 
мобілізованих працівників та інших питаннях сфери зайнятості та трудового 
законодавства. 

Задля підвищення поінформованості клієнтів служби зайнятості щодо 
нових можливостей та змін у законодавстві до проведення інформаційних 
заходів залучають соціальних партнерів, які дотичні до сфери зайнятості.  

Наразі активними учасниками таких заходів є представники Управління 
Держпраці в області, які разом з Державною службою зайнятості проводять 
інформаційну кампанію «Виходь на світло!», головний її меседж – 
упередження  недоброчесних трудових відносин між роботодавцями і 
працівниками. 

Нагадаємо. Отримати актуальну інформацію щодо трудових відносин під 
час воєнного стану можна на офіційному сайті 
Держпраці https://cutt.ly/OLqLOJ7 та на інформаційному 
порталі https://dsp.gov.ua/ 

Якщо у вас виникають питання, пов'язані зі сферою зайнятості, 
звертайтеся до найближчого центру зайнятості чи філії за місцем вашого 
перебування або за телефонами, що розміщені тут: https://cutt.ly/oJ8G2q9 

Крім того, пропонуємо доєднатися до чат-бота Державної служби 
зайнятості у Telegram https://t.me/DCZWorkNowBbot 
 

Кіровоградський обласний центр зайнятості 
 

https://cutt.ly/OLqLOJ7
https://cutt.ly/oJ8G2q9?fbclid=IwAR0mUaFzaQsEI-TUvp5ohVxCBnZQIYXfmCyi_54FAikr-biFA7PpUFo2_M4
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