
Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823) 
Попередня редакція Редакція відповідно до Урядової постанови № 617 

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного 

контролю за додержанням законодавства про працю юридичними 

особами (зокрема їх структурними та відокремленими підрозділами, 

які не є юридичними особами) та фізичними особами, які 

використовують найману працю (далі - об’єкт відвідування), з 

урахуванням особливостей, визначених Конвенцією Міжнародної 

організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у 

промисловості й торгівлі, ратифікованою Законом України від 8 

вересня 2004 р. № 1985-IV, Конвенцією Міжнародної організації 

праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському 

господарстві, ратифікованою Законом України від 8 вересня 2004 р. 

№ 1986-IV, та Законом України “Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі - Закон). 

Заходи державного контролю за додержанням законодавства 

про працю, крім заходів з питань виявлення неоформлених трудових 

відносин, здійснюються відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої 

статті 2 Закону. 

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного 

контролю за додержанням законодавства про працю юридичними 

особами (зокрема їх структурними та відокремленими підрозділами, 

які не є юридичними особами) та фізичними особами, які 

використовують найману працю (далі - об’єкт відвідування), з 

урахуванням особливостей, визначених Конвенцією Міжнародної 

організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у 

промисловості й торгівлі, ратифікованою Законом України від 8 

вересня 2004 р. № 1985-IV, Конвенцією Міжнародної організації 

праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському 

господарстві, ратифікованою Законом України від 8 вересня 2004 р. 

№ 1986-IV, та Законом України “Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі - Закон). 

Заходи державного контролю за додержанням законодавства 

про працю, крім заходів з питань виявлення неоформлених трудових 

відносин, здійснюються відповідно до вимог Закону та з 

урахуванням пунктів 2—4 цього Порядку. 

2. Заходи державного контролю за додержанням законодавства 

про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що 

проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних 

органів. 

Заходи контролю за додержанням законодавства про працю 

здійснюються інспекторами праці виконавчих органів міських рад 

міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному 

обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в 

оплаті праці, оформлення трудових відносин) (далі - виконавчі 

органи рад) у формі, визначеній абзацом першим цього пункту. 

2. Заходи державного контролю за додержанням законодавства 

про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин 

здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться 

інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів. 

Заходи контролю за додержанням законодавства про працю 

здійснюються інспекторами праці виконавчих органів міських рад 

міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному 

обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в 

оплаті праці, оформлення трудових відносин) (далі - виконавчі 

органи рад) у формі, визначеній абзацом першим цього пункту. 

3. Інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її 

територіальних органів, виконавчих органів рад (далі - органи 

контролю), посадовими обов’язками яких передбачено 

3. Інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її 

територіальних органів, виконавчих органів рад (далі — органи 

контролю), посадовими обов’язками яких передбачено 



повноваження щодо здійснення державного контролю за 

додержанням законодавства про працю (далі – контрольні 

повноваження). 

 

Контрольні повноваження інспектора праці підтверджуються 

службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що 

видається Держпраці та її територіальними органами. 

Підставою для видачі службового посвідчення інспектора 

праці посадовій особі виконавчого органу ради є лист сільського, 

селищного, міського голови, до якого додається заповнена картка 

обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої 

Мінсоцполітики. 

Держпраці оприлюднює інформацію про видані службові 

посвідчення інспекторів праці. 

Службове посвідчення, щодо якого не оприлюднена 

інформація, вважається недійсним. 

Про втрату службового посвідчення інспектор праці 

невідкладно повідомляє Держпраці. 

У разі прийняття рішення про скасування службового 

посвідчення та у разі, коли таке посвідчення зіпсоване чи втрачене, 

інформація про нього з оприлюдненого переліку посвідчень 

виключається. 

повноваження щодо здійснення державного контролю за 

додержанням законодавства про працю (далі – контрольні 

повноваження) та які пройшли перевірку знань у порядку, 

визначеному Мінекономіки. 

Контрольні повноваження інспектора праці підтверджуються 

службовим посвідченням встановленої Мінекономіки форми, що 

видається Держпраці та її територіальними органами. 

Підставою для видачі службового посвідчення інспектора 

праці посадовій особі виконавчого органу ради є лист сільського, 

селищного, міського голови, до якого додається заповнена картка 

обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої 

Мінекономіки. 

Держпраці оприлюднює інформацію про видані службові 

посвідчення інспекторів праці. 

Службове посвідчення, щодо якого не оприлюднена 

інформація, вважається недійсним. 

Про втрату службового посвідчення інспектор праці 

невідкладно повідомляє Держпраці. 

У разі прийняття рішення про скасування службового 

посвідчення та у разі, коли таке посвідчення зіпсоване чи втрачене, 

інформація про нього з оприлюдненого переліку посвідчень 

виключається. 

До затвердження Мінекономіки зазначених у цьому пункті 

форм службового посвідчення та картки обліку даних інспектора 

праці застосовуються форма службового посвідчення та картка 

обліку даних інспектора праці, затверджені Мінсоцполітики. 

5. Підставами для здійснення інспекційних відвідувань є: 

… 

6) інформація: 

Держстату та її територіальних органів про наявність 

заборгованості з виплати заробітної плати; 

ДПС та її територіальних органів про: 

5. Підставами для здійснення інспекційних відвідувань є: 

… 

6) інформація: 

 

 

ДПС та її територіальних органів про: 



- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам 

виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх 

показників за відповідним видом економічної діяльності; 

- факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході 

здійснення повноважень; 

- факти провадження господарської діяльності без державної 

реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта 

господарювання; 

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про: 

- роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше 

відсоткам працівників менше мінімальної; 

- роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє 

повідомлення про прийняття на роботу; 

- роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, 

що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 

і більше відсотків; 

- фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за 

цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року; 

- роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні 

нарахування заробітної плати у звітному місяці, що завершився; 

- роботодавців, в яких протягом року не проводилася індексація 

заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить 

менше суми нарахованої індексації; 

- роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб 

працюють на умовах цивільно-правових договорів; 

- роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких 

протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків 

працівників; 

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам 

виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх 

показників за відповідним видом економічної діяльності; 

- факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході 

здійснення повноважень; 

- факти провадження господарської діяльності без державної 

реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта 

господарювання; 

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про: 

 

 

- роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє 

повідомлення про прийняття на роботу; 

- роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, 

що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 

і більше відсотків; 

- фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за 

цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року; 

 

 

 

 

 

- роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб 

працюють на умовах цивільно-правових договорів; 

- роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких 

протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків 

працівників; 

22. Стан виконання припису перевіряється після закінчення 

зазначеного в ньому строку виконання. Якщо об’єкт відвідування не 

надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для 

підтвердження факту виконання припису, проводиться інспекційне 

відвідування з підстави, наведеної у підпункті 8 пункту 5 цього 

Порядку. 

22. Стан виконання припису перевіряється після закінчення 

зазначеного в ньому строку виконання. Якщо об’єкт відвідування не 

надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для 

підтвердження факту виконання припису, проводиться інспекційне 

відвідування з підстави, наведеної у підпункті 11 пункту 5 цього 

Порядку. 



Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509) 
Попередня редакція Редакція відповідно до Урядової постанови № 617 

4. Під час розгляду справи досліджуються матеріали і 

вирішується питання щодо наявності підстав для накладення 

штрафу. 

За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа 

на підставі документів, зазначених в абзацах третьому - сьомому 

пункту 2 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу. 

Постанова про накладення штрафу складається у двох 

примірниках за формою, встановленою Мінекономіки, один з яких 

залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала 

справу, другий - надсилається протягом трьох днів з дня складення 

суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого 

прийнято постанову, або вручається його представникові, про що на 

примірнику робиться відповідна позначка, засвідчена підписом 

такого суб’єкта господарювання або роботодавця чи їх представника. 

У разі надсилання примірника постанови засобами поштового 

зв’язку в матеріалах справи робиться відповідна позначка. 

У разі відсутності підстав для складення постанови про 

накладення штрафу уповноважена посадова особа письмово 

повідомляє про це суб’єкту господарювання чи роботодавцю у 

строки, визначені абзацом першим пункту 3 цього Порядку. 

4. Під час розгляду справи досліджуються матеріали і 

вирішується питання щодо наявності підстав для накладення 

штрафу. 

За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа 

на підставі документів, зазначених в абзацах третьому - сьомому 

пункту 2 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу. 

Постанова про накладення штрафу складається у двох 

примірниках за формою, встановленою Мінекономіки, один з яких 

залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала 

справу, другий - надсилається протягом трьох днів з дня складення 

суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого 

прийнято постанову, або вручається його представникові, про що на 

примірнику робиться відповідна позначка, засвідчена підписом 

такого суб’єкта господарювання або роботодавця чи їх представника. 

У разі надсилання примірника постанови засобами поштового 

зв’язку в матеріалах справи робиться відповідна позначка. 

У разі відсутності підстав для складення постанови про 

накладення штрафу уповноважена посадова особа письмово 

повідомляє про це суб’єкту господарювання чи роботодавцю у 

строки, визначені абзацом першим пункту 3 цього Порядку. 

До затвердження Мінекономіки зазначеної у цьому пункті 

форми постанови про накладення штрафу застосовується форма 

постанови про накладення штрафу, затверджена 

Мінсоцполітики. 

 


