
 
Які зміни відбулися з питань сприяння зайнятості внутрішньо 

переміщених осіб? 
 

Нагадаємо, що питання сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб 
врегульоване статтею 24-1 Закону України “Про зайнятість населення”.  

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року                
№ 696 затверджено Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення 
коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій 
зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженим (далі – Порядок, із 
змінами), який більш детально розкриває механізми вирішення цих питань. 

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок 
безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та 
впровадження нових активних програм на ринку праці”, серед іншого, внесені 
зміни до вищевказаної статті 24-1. Частина цих змін набрала чинності 29 жовтня 
2022 року, інша частина – 29 січня 2023 року. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2023 року № 67 (набрала 
чинності 27 січня 2023 року) внесені зміни до вищевказаного Порядку. Окремі її 
норми, як і зміни до статті 24-1 Закону України “Про зайнятість населення”, 
набрали чинності 29 січня 2023 року. 

Ці зміни стосуються приведення Порядку у відповідність до зміненої статті 
24-1 Закону України “Про зайнятість населення”.  

Так, оновленим пунктом 7 Порядку передбачено, що компенсація витрат 
роботодавця на оплату праці виплачується у розмірі фактичних витрат на оплату 
праці осіб, прийнятих за направленням центрів зайнятості, але не вище двох 
розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом.  

Раніше передбачалось, що компенсація не може перевищувати середнього 
розміру заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні. 

Також змінами окремі пункти Порядку приведені у відповідність до інших 
змін у законодавстві.  

Ознайомитись з постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2023 
року № 67 можна на урядовій вебсторінці за посиланням http://surl.li/eqife 

Є питання, пов'язані зі сферою зайнятості? Звертайтеся до філій чи їхніх 
структурних підрозділів за місцем вашого перебування або телефонуйте на 
«гарячу лінію» обласного центру зайнятості http://surl.li/enhic 

Пишіть у Telegram-канал обласного центру зайнятості, посилання 
тут https://t.me/dcz_kir 

 
Кіровоградський обласний центр зайнятості 
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