
Щодо яких категорій безробітних надається роботодавцям компенсація за 
працевлаштування у розмірі єдиного внеску? 

Раніше у матеріалах обласного центру зайнятості, що розміщувалися під 
загальним хештегом  #Електронний_кадровий_клуб на сторінці у соціальній мережі 
Facebook, мова йшла про компенсацію роботодавцям фактичних витрат у розмірі 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, 
про компенсацію за працевлаштування осіб, стосовно яких встановлено факт 
позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (після їх 
звільнення). 

Наразі мова йтиме про  інші категорії безробітних, за працевлаштування яких 
роботодавцю надається компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Відповідно до частини 1 статті 26 Закону України “Про зайнятість населення” та 
пункту 4 Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування 
зареєстрованих безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 лютого 2023 року № 124, компенсація надається також у разі 
працевлаштування одного з батьків або особи, яка їх замінює і: 

• має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; 
• виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з 

інвалідністю; 
• утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно 

від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини 
інвалідності); 

• дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
• осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування; 
• осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до 

статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” залишилося 10 і менше років; 

• осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, 
яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу. 

Отримання роботодавцем компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 
працевлаштування цих категорій громадян стало можливим, завдячуючи 
прийняттю постанови Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 року № 
124, що набрала чинності  16 лютого 2023 року. 

Компенсація такого розміру передбачена також щодо осіб, які перебувають у 
статусі зареєстрованого безробітного понад шість місяців. Щодо цієї категорії 
безробітних урядова постанова набере чинності 29 квітня 2023 року. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 року № 124 на 
урядовій вебсторінці за посиланням http://surl.li/ewmka 

Виникають питання, що пов’язані зі сферою зайнятості? Звертайтеся до філій 
обласного центру зайнятості чи їхніх структурних підрозділів за місцем вашого 
перебування. Контакти тут http://surl.li/emipw  Ми є у Telegram https://t.me/dcz_kir 

#Електронний_кадровий_клуб #служба_зайнятості 
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