
 

 

Позиція Спілки українських підприємців щодо постанови № 823 "Деякі питання 

здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю" 

 

Тетяна Паламарчук, в.о. виконавчого директора Спілки українських підприємців 

 

Цьогоріч Держпраці стало одним із найактивніших  органів за кількістю перевірок, за 

свідченням бізнесу. Однак, на жаль, ці перевірки були направлені на сумлінний бізнес, 

який веде свою діяльність прозоро. А більшість штрафів були накладені за формальні 

порушення заповнення карток, особистих справ працівників, за виплату відпускних не за 

три дні а за один день до відпустки. При цьому саме тіньові працедавці так і залишаються 

непокараними.  

 

СУП підтримує боротьбу з незаконною зайнятістю та виявлення недобросовісних суб’єктів 

господарювання, проте ця Постанова наразі є передчасною та не відповідає чинному 

законодавству. Тож після її прийняття СУП уже офіційно звернулася до Прем’єр-міністра 

України Олексія Гончарука з проханням прийняти рішення про визнання Постанови  

недійсною. 

 

Що саме не так з Постановою? 

 

1. При прийнятті постанови не буде дотримано принцип передбачуваності та 

послідовності регуляторної політики  (порушення норм Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»). За цим 

Законом, регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними 

проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня 

поточного року. А проект спірної постанови не був включений до плану підготовки 

проектів регуляторних актів Кабінету Міністрів України на 2019 рік. 

 

2. Оскільки, згідно з пояснювальною запискою, регуляторний акт розповсюджується 

на усіх суб’єктів господарювання, в тому числі на малі та мікропідприємства, які 

використовують найману працю, Постанова потребувала громадського 

обговорення до 06.09.2019 року включно, проте була прийнята 21.08.2019 року. 

 

3. У Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про 

працю відсутні вказівки чи критерії, до кого із юридичних та фізичних осіб, які 

використовують найману працю, є застосовними/не є застосовними норми 

Конвенцій Міжнародної організації праці (державний контроль здійснюватиметься 

з урахуванням особливостей Конвенцій №81 та №129) 

 

4. Виконавчим органам міських рад міст обласного значення та сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад надаються 

повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням 

законодавства про працю, зокрема і накладання штрафів за порушення 

законодавства про працю. Такі не повноваження за Законом України не можуть бути 

їм надані. 

 

5. Передбачається можливість без попереднього повідомлення та у будь-який час доби 

безперешкодно входити інспекторам органів контролю до приміщень, які 

належать юридичним та фізичним особам, що використовують найману працю. Це 



положення грубо порушує норми чинного законодавства (Цивільного кодексу 

України, Конституції України). Більше того, у Порядку контролю взагалі відсутні 

критерії для визначення службових, виробничих, адміністративних приміщень, 

відтак неправомірно створюється ризик несанкціонованого проникнення до житла 

фізичних осіб, оскільки вони реєструються як підприємці за адресою реєстрації 

місця свого проживання. 

 

 

6. Однією з підстав для проведення інспекції за Постановою є отримання органами 

контролю інформації від ДПС та її територіальних органів про невідповідність 

кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих 

послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності. Ще 

одна з підстав для проведення інспекційного відвідування роботодавців – отримання 

органами контролю інформації від Пенсійного фонду України та його 

територіальних органів інформації про фізичних осіб, які співпрацюють з 

роботодавцем понад один рік на підставі цивільно-правових договорів, або 

інформації про наявність понад 30% осіб, які співпрацюють з роботодавцем на 

підставі цивільно-правових договорів. 

У Порядку контролю відсутнє обґрунтування того, яким чином визначення середніх 

показників обсягів виробництва (виконання робіт, надання послуг) за видами 

економічної діяльності та відповідності цьому кількості найманих працівників, а 

також залучення осіб на підставі цивільно-правових договорів, можуть свідчити про 

порушення роботодавцем норм законодавства. Чинне законодавство України не 

забороняє залучати на підставі цивільно-правових договорів фізичних осіб для 

здійснення ними певних робіт. Крім того, функції контролю за належним 

оформленням трудових відносин можуть бути реалізовані органами Держпраці, а 

контроль за оформленням цивільних правовідносин органи Держпраці та органи 

місцевого самоврядування взагалі не наділені за законом жодними повноваженнями. 

 

Наявність такого критерію призведе до укриття осіб, які залучались за договорами 

цивільно-правового характеру та, як наслідок, не сплати відповідних податків і 

зборів із сум винагороди за договором. 

 

 

 


