
Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2017 р. №

Київ

Про затвердження Критеріїв оцінки допустимості 

суб’єктам господарювання на працевлаштуван 

працівників та створення нових робо

державної допомоги 

ня окремих категорій 

чих місць

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання» Кабінет Міністрів України 

постановляє:

1. Затвердити Критерії оцінки допустимості дер 

господарювання на працевлаштування окремих 

створення нових робочих місць, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня на1 

України «Про державну допомогу суб’єктам господе;

жавної допомоги суб’єктам 

категорій працівників та

брання чинності Законом 

рювання» в цілому.

Прем’єр-міністр України В. ГРОИСМАН

Ішргіфі $



ЗА'
постаново 

від

ВЕРДЖЕНО
Ео Кабінету Міністрів 

України
2017 р. №

Критерії
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 
працевлаштування окремих категорій працівників

робочих місць

І. Загальні положення

господарювання на 
та створення нових

1. Ці Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 
господарювання, яка надається на працевлаштування окремих категорій 
працівників та створення нових робочих місць (далі -  Критерії), що 
передбачено частиною другою статті 6 Закону У країни "Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання", застосовуються Уповноваженим 
органом з питань державної допомоги суб’єктам господарювання для 
прийняття рішення про визнання допустимою державної допомоги суб’єктам 
господарювання (далі -  державна допомога) відповідно до частини четвертої 
статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

2. Для цілей цих Критеріїв терміни вживаються в такому значенні:

1) захищена зайнятість означає працевлащ 
господарювання, де щонайменше 30 відсотків праців 
інвалідністю;

тування у суб’єкта 
Ників є працівниками з

2) компенсація витрат -  механізм відшкодува 
отримувачу державної допомоги.

іня дозволених витрат

3) особливо незабезпечена особа -  це будь-яка особа, яка:
а) була безробітною протягом щонайменше 24 місяців;
б) була безробітною протягом щонайменше 12

виконується одна з умов визначення «незабезпечена особа», наведеному у
Законі України «Про державну допомогу суб’єктам 
умови, зазначеної в абзаці третьому пункту 7 частини
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

місяців і щодо якої

господарювання», крім 
другою статті 1 Закону

4) працівник з інвалідністю -  працююча особа, якій відповідно до 
законодавства встановлена інвалідність.
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Інші терміни вживаються у значеннях, наведених ; 
державну допомогу суб’єктам господарювання», «Пр 
конкуренції», «Про зайнятість населення», «Про основи 
інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Украі' 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; Загаль 
допустимості державної допомоги суб’єктам господарю 
Кабінетом Міністрів України; Критеріях оцінки д 
допомоги суб’єктам господарювання для забезпеченні 
підтримки середнього та малого підприємництва, які в 
Міністрів України; Критеріях оцінки допустимості д 
відновлення платоспроможності та реструк' 
господарювання, які визначаються Кабінетом Міністрів

/ Законах України «Про 
о захист економічної 
соціальної захищеності 
іні», «Про забезпечення 
них критеріях оцінки 

вання, які визначаються 
опустимості державної 

розвитку регіонів та 
изначаються Кабінетом 
ержавної допомоги на 

ігуризацію суб’єктів 
України.

3. Допустимість державної допомоги на прац 
категорій працівників та створення нових робочих й 
допомога на працевлаштування) визначається цими Кри 
Загальних критеріїв оцінки допустимості державно[ї 
господарювання, які визначаються Кабінетом Міністрів

евлаштування окремих 
іісць (далі -  державна 
теріями з урахуванням 

допомоги суб’єктам 
України.

4. Державна допомога на працевлаштування мо; 
сприяння зайнятості та створення нових робочих місці, 
особливо незабезпечених осіб та працівників з інваліднії:

}ке надаватись з метою 
для незабезпечених та 
тю.

5. Державна допомога на працевлаштування пра 
може поєднуватись з будь-якими іншими видами держа 
на покриття тих самих дозволених витрат, навіть 
максимально дозволеного значення інтенсивності до 
цими Критеріями, за умови, що значення інтенсивнос 
отримане в результаті такого поєднання, не пер 
відповідних витрат протягом будь-якого строку працев. 
працівників з інвалідністю. Інші правила поєднання 
працевлаштування встановлюються Загальними 
допустимості державної допомоги суб’єктам господарю^ 
Кабінетом Міністрів України

6. Для розрахунку інтенсивності держа 
працевлаштування і дозволених витрат використовують с 
Загальними критеріями оцінки допустимості держави 
господарювання, які визначаються Кабінетом Міністрів

7. Державна допомога на працевлаштування мож 
суб’єктам господарювання будь-якої галузі, окрі 
перебувають в скрутному становищі.

цівникш з інвалідністю 
вної допомоги, наданих 

у разі перевищення 
помоги, встановленого 
гі державної допомоги, 
іевищує 100 відсотків 
лаштування відповідних 
державної допомоги на 

критеріями оцінки 
ання, які визначаються

вної допомоги на 
я правила, встановлені 

ої допомоги суб’єктам 
України

е надаватися будь-яким 
м підприємств, що



8. Державна допомога на працевлаштування може надаватися у 
наступних формах:

компенсація фактичних витрат на оплату пгіаці незабезпечених та 
особливо незабезпечених осіб та/або працівників з інвалідністю;

- компенсація витрат на підтримку незабезпечених 
незабезпечених осіб та/або працевлаштування працівник:

9. Державна допомога на працевлаштування може 
забезпечує створення нових робочих місць у суб’є: 
отримувачі допомоги, або працевлаштування на робочі 
результаті добровільного звільнення попереднього пр 
переїздом, інвалідністю, виходом на пенсію тощо), прав 
заходу дисциплінарного стягнення, але не в результ 
чисельності працівників суб’єкта господарювання.

надаватися, якщо вона 
кта господарювання -  
місця, що звільнилися в 
ацівника (у зв’язку із 
іОМІрНОГО звільнення як 
аті скорочення штату

II. Державна допомога на працевлаштування н<

10. Державна допомога на працевлаштування незаі 
незабезпечених осіб може надаватися у формі компенса: 
оплату праці незабезпечених та/або особливо незабез 
стимулювання їх найму отримувачами допомоги.

10.1. Інтенсивність такої державної допомоги не 
50 відсотків від дозволених витрат.

та особливо 
в з інвалідністю.

езабезпечених осіб

безпечених та особливо 
ції фактичних витрат на 
печених осіб з метою

повинна перевищувати

ні витрати отримувача 
ягом щонайбільше 12

10.2. Дозволеними витратами визнаються фактич 
допомоги на оплату праці незабезпеченої особи про 
місяців з моменту працевлаштування такої особи. Якщо такий працівник 
відноситься до категорії особливо незабезпечених осіб, дозволеними 
визнаються фактичні витрати на оплату праці такого працівника на період 
щонайбільше 24 місяців з моменту його працевлаштування.

10.3. Якщо строк працевлаштування незабезпеч 
менше 12 місяців, або 24 місяці для особливо незабе)з 
допомоги пропорційно зменшується.

іеної особи становить 
іпеченої особи, розмір

11. Державна допомога на працевлаштування незабезпечених та/або 
особливо незабезпечених осіб може надаватися у формі компенсації витрат 
отримувача допомоги на підтримку незабезпечених та/або особливо 
незабезпечених осіб під час їх працевлаштування в такого суб’єкта 
господарювання.

11.1. Інтенсивність такої державної допомоги не повинна перевищувати 
50 відсотків від дозволених витрат.
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11.2. Дозволеними визнаються витрати:
- фактичні витрати на оплату праці працівника 

господарювання виключно за робочий час, витрачений 
підтримку незабезпеченої особи під час її прац} 
господарювання, але протягом щонайбільше 12 
працевлаштування або щонайбільше протягом 24 місяці 
особливо незабезпеченої особи:

- витрати на навчання працівника, що буде 
незабезпеченій та/або особливо незабезпеченій особі.

11.3. Підтримкою незабезпеченої та/або особливу 
вважаються заходи, спрямовані на стимулювання сам 
такої особи до робочого середовища, її супровід 
адміністративних заходів, підтримка під час спілку: 
допомога у врегулюванні конфліктів.

відповідного суб’єкта 
таким працівником на 

на цьому суб’єкті 
місяців з дати її 

в у випадку підтримки

надавати підтримку

незабезпеченої особи 
остійності та адаптації 

під час соціальних та 
вання з роботодавцем,

11.4 Для цілей цих Критеріїв внутрішньо переміщені особи, учасники 
бойових дій, віднесені до однієї з категорій, зазначених у пунктах 19 і 20 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус вет< 
соціального захисту», та особи, звільнені після ві 
примусового лікування, прирівнюються до незабе-
допустимості державної допомоги на працевлаштування внутрішньо
переміщених осіб, учасників бойових дій, віднесених 
зазначених у пунктах 19 і 20 статті 6 Закону України
війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, звільнених після відбуття 
покарання або примусового лікування, проводитьс 
застосовуються для оцінки допустимості деря 
працевлаштування незабезпечених осіб.

III. Державна допомога на працевлаштування праців

еранів вшни, гарантії їх 
дбуття покарання або 
печених осіб; оцінка

до однієї з категорій, 
«Про статус ветеранів

я за критеріями, які 
авної допомоги на

никш з інвалідністю

12. Державна допомога на працевлаштування працівників з інвалідністю 
може надаватися у формі компенсації фактичних витрат на оплату праці 
працівників з інвалідністю з метою стимулювання їх найму отримувачами 
допомоги.

12.1. Інтенсивність такої державної допомоги не 
75 відсотків від дозволених витрат.

12.2. Дозволеними визнаються фактичні витрати 
оплату праці працівника з інвалідністю протягу 
працевлаштування такого працівника.

повинна перевищувати

отримувача допомоги на 
м будь-якого строку
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13. Державна допомога на працевлаштування прац 
може надаватися у формі компенсації витрат отри 
працевлаштування працівників з інвалідністю.

.івників з інвалідністю 
мувача допомоги на

13.1. Інтенсивність такої державної допомоги не ровинна перевищувати 
100 відсотків від дозволених витрат.

13.2. Дозволеними витратами визнаються наступні витрати на 
працевлаштування працівників з інвалідністю:

1) витрати на розумне пристосування приміщень для праці працівників з 
інвалідністю, облаштування робочого місця інваїіда, у тому числі 
спеціального;

2) фактичні витрати на оплату праці працівника за час, витрачений ним 
на надання допомоги працівнику з інвалідністю в процесі здійснення ним 
професійних обов’язків, а також на навчання працівника, якій буде надавати 
таку допомогу працівнику з інвалідністю;

3) витрати на розумне пристосування або придбання основного та 
додаткового обладнання чи програмного забезпечення для працівників з 
інвалідністю, у тому числі витрати на адаптовані аоо допоміжні технічні 
пристрої, зазнані додатково до тих, яких зазнав би отримувач допомоги у разі 
найму працівників, що не є працівниками з інвалідністю;

4) витрати, прямо пов’язані з перевезенням працівників з інвалідністю до 
місця роботи та до місць для здійснення пов’язаної з роботою діяльності;

5) фактичні витрати на оплату праці за час, витрачений працівником з 
інвалідністю на медичну реабілітацію;

6) у разі організації отримувачем допомоги підприємства із захищеною 
зайнятістю, витрати на будівництво, установлення або модернізацію 
виробничого обладнання на такому підприємстві, а також будь-які 
адміністративні та транспортні витрати отримувача допомоги за умови, що 
вони прямо пов’язані із працевлаштуванням працівників; з інвалідністю.

пиє4 фР-



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів 

«Про затвердження Критеріїв оцінки допустимості 
суб’єктам господарювання на працевлаштування 

працівників та створення нових робочії

Пр

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Частиною першою статті 267 Угоди про асоціацій!) 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спі 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони пе 
трьох років з дати набрання чинності Угодою Україна 
національне законодавство про державну допомогу.

Частиною другою статті 6 Закону України 
суб’єктам господарювання" (далі -  Закон) встановле 
допустимості державної допомоги суб’єктам 
працевлаштування окремих категорій працівників та ст)1: 
місць встановлюються кабінетом Міністрів України.

Пунктом 9 плану заходів щодо проведення інстит; 
моніторингу та контролю державної допомоги суб’єк 
реалізації положень Закону України "Про держави 
господарювання", затвердженого розпорядженням Кабі 
від 04.03.2013 № 102 (у редакції розпорядження Кабі 
від 16.09.2015 № 936-р) передбачено підготовку Антим* 
разом з зацікавленими органами та подання на розгл 
України у строк до березня 2017 року проекту норматив 
визначення критеріїв, за якими проводиться оцінка 
категорій державної допомоги суб’єктам господарювань

між Україною, з однієї 
втовариством з атомної 
редбачено, що протягом 
має, зокрема, прийняти

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту постанови є ст? 

організаційних механізмів реалізації положень Закону 
допомогу суб’єктам господарювання" щодо оцінки 
допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштув 
працівників та створення нових робочих місць.

Проектом постанови передбачається визначе): 
допустимості державної допомоги суб’єктам 
працевлаштування окремих категорій працівників та ст 
місць.

Проектом постанови пропонується, зокрема, визн^1
- мету і форми державної допомоги;
- категорії отримувачів державної допомоги;
- максимальний розмір державної допомоги, яка м

України
державної допомоги 
окремих категорій 
х місць»

о державну допомогу 
но, що критерії оцінки 

господарювання на 
ворення нових робочих

щійної реформи у сфері 
:там господарювання та 
у допомогу суб’єктам 
нету Міністрів України 
нету Міністрів України 
онопольним комітетом 
яд Кабінету Міністрів 

но-правового акта щодо 
допустимості окремих 
я.

ворення правових та 
України "Про державну 

допустимості державної 
ання окремих категорій

ння критеріїв оцінки 
господарювання на 

ворення нових робочих

чити:

оже надаватися;
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- умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги;
- витрати, 

допомоги.
що можуть бути відшкодовані отримувачам державної

3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами у 

регулювання є:
Закон України "Про Антимонопольний комітет У к 
Закон України "Про державну допомогу суб’єктам 
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного 

рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від]; 4 березня 2013 року 

№ 102 "Про затвердження плану заходів щодо пр 
реформи у сфері моніторингу та контролю держави 
господарювання" (у редакції розпорядження Кабінету 
16.09.2015 №936-р).

Розпорядження Антимонопольного комітету >
№ 2-рп «Про затвердження Порядку подання та офорл 
нову державну допомогу та про внесення змін до 
допомоги».

Розпорядження Антимонопольного комітету ^
№ 8-рп «Про затвердження Порядку розгляду справ про державну допомогу 
суб’єктам господарювання»

Реалізація проекту постанови не потребує розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує 

державного бюджету України.

одній сфері правового 

раїни";
господарювання"; 

э кодексу України щодо

оведення інституцшної 
ої допомоги суб’єктам 
Міністрів України від

країни від 04.03.2016 
ілення повідомлень про 
/мов чинної державної

країни від 12.04.2016

додаткових витрат із

5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови погоджено без зауважень Міністерством фінансів 

України, погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України, Міністерством соціальної політики України.

Проект постанови доопрацьовано з урахуванням зауважень, отриманих 
від заінтересованих органів, а також під час пре 
обговорення. У зв’язку з цим проект постанови 
погодження із заінтересованими органами.

6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання роз: 

територіальних одиниць, а також питань функ 
самоврядування, прав та інтересів територіальних 
регіонального розвитку.

оведення громадського 
потребує повторного

витку адміністративно- 
ціонування місцевого 
громад, місцевого та



6і. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні положення, 

дискримінації. Громадська антидискримінаційна експер

7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила і процеду 

ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна 
експертиза не проводилась.

які містять ознаки 
тиза не проводилась.

гри, які можуть містити

8. Громадське обговорення
Щодо проекту постанови Антимонопольним комітетом України 

24 березня 2017 року проведено громадське обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови безпосередньо не пов'язаний з 

політики у соціально-трудовій сфері, а також у сфері 
Метою прийняття проекту постанови є встановл 
допустимості для конкуренції заходів державно' 
господарювання на працевлаштування окремих каї 
створення нових робочих місць.

Разом з цим, у громадському обговоренні проект^ 
представники Національної Асамблеї осіб з інвалідніст: 
товариства сліпих, Асоціації підприємців та працюіЬ 
Федерації профспілок України, Спілки підприємц 
приватизованих підприємств України.

формуванням державної 
захисту прав інвалідів, 

ення критеріїв оцінки 
допомоги суб’єктам 

.ігегорій працівників та

ю
постанови взяли участь 
України, Українського 

чих інвалідів України, 
ів малих, середніх і

10. Оцінка регуляторного впливу
Проектом постанови пропонується впровадитй правове регулювання 

відносин між Антимонопольним комітетом України (як Уповноваженим 
органом з питань державної допомоги), надавачами державної допомоги та її 
отримувачами під час оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 
господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та 
створення нових робочих місць.

Крім того, прийняття акта сприятиме виконанні) Україною зобов'язань, 
взятих відповідно до частини першої статті 267 Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС щодо прийняття національного зако 
допомогу.

Внаслідок прийняття постанови суб'єкти господарювання 
державної допомоги, будуть мати однаково рівні
державної підтримки на працевлаштування окремих Категорій працівників та 
створення нових робочих місць за умови дотримання положень, визначених 
постановою, та на підставі відповідного рішення Антрмонопольного комітету 
України.

Такі отримувачі державної допомоги на 
працівників не понесуть додаткових витрат у зв’язку з

нодавства про державну

отримувачі
отримання

професійну підготовку 
прийняттям постанови.
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10і. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект постанови безпосередньо не пов'язаний з 

політики щодо ринку праці. Метою прийняття 
встановлення критеріїв оцінки допустимості для конку 
допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштува 
працівників та створення нових робочих місць.

11. Прогноз результатів
Прийняття проекту постанови дозволить впровадити правове 

регулювання відносин між Антимонопольним комітетом України (як

формуванням державної 
проекту постанови є 

ренції заходів державної 
ння окремих категорій




