
'" ; 
'. ,rr:..*#{

L;i ,

l-}
i ,l''

MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики Украiни
Щержавна служба зйнятостi (I]ентральний апарат)

,Щнiпропстровський обласний центр зйнятостi
Солонянський районний центр зайнятостi

вул. Гагарiн4 15, смт Солоне, Щнiпропетровськаобл., 52400, тел.(05669)2-11-7|,факс З-04-86
E-mall : so lone4 11 @у а.м Web :. rvww. dcz. gov.ua/dnp Код еДПОУ 2З 0246О 6

1.20]'6jt 14 На J\Ъ вiд

ро наданЕя роботодавцями щорiчноi KepiBHuKy ПОУ
згlдно спискуiнформацiТ щодо виконання 50lо нормативу

працевлаштування соцiально-незахищеноi
категорii громадян

Вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону Украiни "Про зайнятiсть населення" роботодавцям з
чисельнiстью штатних працiвЕикiв понад 20 осiб встановлюеться квота у розмiрi 5 %
середньооблiковоi чисельностi штатних працiвникiв за попереднiй календарний piK.

До категорii громадян. що мають додатковi гарантii }, спDиянiri працевлашlчвання належать:
1) один з батькiв або особа, яка iх замiнюе i:
мае на утриманнi дитину (лiтеИ) BiKoM до шести poKiB;

{Абзач другий щ/нкту 1 .iастиtllt першсТ cTaTTi 14 iз змiнами, внесеним}I згiдrrсi iз Законоl"r Ns 5З4-Vtrtr1 вiд
17.06.20l5}
виховус без одного з подружжя дитину BiKoM до 14 poKiB або дитину-iнвалiда;
утримуе без одного з подружжя iнвалiда з дитиЁства (незалежно вiд BiKy) таlабо iнвалiда I грцrи (незалежно вiд
причини iнвалiдностi);
2) лiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи, яким виповнилося 15 poKiB та якi за згодою
одного з батькiв або особрl, яка 'lk замiнюе, }дсжут!;, як вrrliятск, rря*iматися на робоry-;
З) особи, звiльнецj.д_iglя вiдбуття покарання або примусового лiкування;
4) молодь, яка закiнчила або припинила навчання у загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних i вищих навчальних
закладах, звiльнилася iз строковоТ вiйськовоi або альтернативноТ (невiйськовоi) служби (протягом шести мiсяцiв
пiсля закiнчення або припинення Еавчання чи сlryжби) i яка вперше приймаеться на робоry;
5) особи, яким до настання права на пенсiюза BiKoM вiдповiдно до cTaTTi 26 Закону УкраiЪи "ГIро
зага;rьнообов'язкове державне пенсiйне сФахування" залишилосцШi менше poKiB;
6) iнвалiди, якi не досягли пенсiйногр BiKy, встановленого статтею 26Закону УкраiЪи "IIро загапьнообOв'язкове
лер}кавне пенсiйне страхуванRя" ;

7) особи, яким виповнилося 15 poKiB та якi за згодою одного з батькiв або особи, яка ii замiню€, можуть, як
виняток, прийматися на роботу;
8) уlасники бойових дiй, зазначенi у пунктах 19 та2а частици першоТ cTaTTi б Закону Украiни "Про статус
BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту,
{Частину першу cTaTTi l4 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом ЛЬ 14З6-VIП вiд 07.07,2016}

Згiдно п.2 ст.53 ЗУ <tПро зайнятiсть населення) у разi Еевиконання роботодавцем протягом
року квоти для працевлаштування цромадян, з.вначених вище стягуеться штраф за кожну
необгрунтовану вiдмову у працевлаштуваннi таких осiб у ме}ках вiдповiдноi квоти у
двократному розмiрi мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi на момент виlIвлення
rTорушеннJI.

Пiдприемства, установи та органiзацiiнезалежно вiд форми власностi з чисельнiстю
штатних працiвникiв понад 20 осiб подають до центру зайнятостi щороку не пiзнiше 01
лютого пiсля звiтного року iнформацiю про заЙнятiсть i працевлаштування громадян,
що мають додатковi гараЕтii'.
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