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затверджено Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці 
за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб унаслідок проведення 
бойових дій під час воєнного стану в Україні. Зазначеним порядком 
передбачено наступне. 

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану 
особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), 
гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов: 
• роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 
• розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) 

норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, 
встановленої законодавством; 

• роботодавець подав в установленому законодавством порядку податкову 
звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік. 

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована 
на умовах, визначених цим Порядком, лише один раз. 

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну 
працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу 
та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. 

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати 
двох місяців з дня працевлаштування особи.  

Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше, ніж через 
п’ять календарних днів після працевлаштування особи подає заяву : 
• в електронній формі — через Портал Дія; 
• у паперовій формі — до центру зайнятості, розташованого за 

місцезнаходженням роботодавця. 
 До заяви, поданої до центру зайнятості у паперовій формі, додаються: 
• копія наказу про працевлаштування особи; 

• документ, що підтверджує працевлаштування (строковий або безстроковий 
трудовий договір (контракт) або гіг-контракт);  

• відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по 
батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку в паспорті);  



• копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.  
Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія роботодавець 

повинен:  
1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія;  
2) заповнити, підписати та подати заяву, яка містить такі відомості: 

• найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ; 

• дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за 
наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або 
серію та номер паспорта громадянина України; 

• дані про документ, що підтверджує працевлаштування (зокрема, строковий 
або безстроковий трудовий договір (контракт) або гіг-контракт); 

• розрахунковий рахунок роботодавця. 
За наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі 

здійснюється з урахуванням відомостей: 
• з Державного реєстру фізичних осіб платників податків; 

• з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань; 

• із реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

• з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених  
осіб. 

Для визначення та підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у 
заяві, використовуються відомості, подані Пенсійним фондом України в 
інформаційній взаємодії між ДПС, Пенсійним фондом України та Мінцифри. 

Після підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, 
інформація про подані заяви вноситься до Реєстру роботодавців отримувачів 
компенсації витрат. 

Роботодавцю автоматично засобами Порталу Дія  надходить повідомлення 
про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.  

Пропонуємо переглянути інфографіку, в якій відображено важливу 
інформацію щодо отримання роботодавцем у період воєнного стану 
компенсації витрат на виплату заробітної плати  при працевлаштуванні 
внутрішньо переміщених осіб.  
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