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Стаття 19. Для 
пiдприємств 
(об’єднань), установ i 
органiзацiй незалежно 
вiд форми власностi i 
господарювання 
встановлюється 
норматив робочих 
мiсць для 
забезпечення 
працевлаштування 
iнвалiдiв у розмiрi 
чотирьох вiдсоткiв вiд 
загальної чисельностi 
працюючих, а якщо 
працює вiд 8 до 25 
чоловiк — у кiлькостi 
одного робочого 
мiсця, якщо iнше не 
передбачено законом. 

Стаття 19. Для 
пiдприємств 
(об’єднань), установ i 
органiзацiй незалежно 
вiд форми власностi i 
господарювання 
встановлюється 
норматив робочих 
мiсць для 
забезпечення 
працевлаштування 
iнвалiдiв у розмiрi 
чотирьох вiдсоткiв вiд 
середньооблiкової 
чисельностi штатних 
працiвникiв облiкового 
складу за рiк, а якщо 
працює вiд 8 до 25 
чоловiк — у кiлькостi 
одного робочого 
мiсця. 

Стаття 19. Для 
пiдприємств, установ, 
органiзацiй, у тому числi 
пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичних осiб, якi 
використовують 
найману працю, 
установлюється 
норматив робочих мiсць 
для працевлаштування 
iнвалiдiв у розмiрi 
чотирьох вiдсоткiв 
середньооблiкової 
чисельностi штатних 
працiвникiв облiкового 
складу за рiк, а якщо 
працює вiд 8 до 25 осiб, 
— у кiлькостi одного 
робочого мiсця. 

Стаття 19. Для 
пiдприємств, установ, 
органiзацiй, у тому числi 
пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичних осiб, якi 
використовують 
найману працю, 
установлюється 
норматив робочих мiсць 
для працевлаштування 
iнвалiдiв у розмiрi 
чотирьох вiдсоткiв 
середньооблiкової 
чисельностi штатних 
працiвникiв облiкового 
складу за рiк, а якщо 
працює вiд 8 до 25 осiб, 
— у кiлькостi одного 
робочого мiсця. 

Норматив робочих 
мiсць для 
забезпечення 
працевлаштування 
iнвалiдiв визначається 
виключно цим 
Законом. Якщо 
iншими законами 
встановлюються 
нормативи робочих 
мiсць для 
забезпечення 
працевлаштування 
iнвалiдiв, якi 
вiдрiзняються вiд 
зазначених у цiй статтi, 
застосовуються 
положення цього 
Закону. 

Пiдприємства, установи, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємства, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, 
самостiйно 
розраховують кiлькiсть 
робочих мiсць для 
працевлаштування 
iнвалiдiв вiдповiдно до 
нормативу, 
встановленого 
частиною першою цiєї 
статтi, i забезпечують 
працевлаштування 
iнвалiдiв. При 
розрахунках кiлькiсть 
робочих мiсць 
округлюється до цiлого 
значення. 

Пiдприємства, установи, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємства, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, 
самостiйно 
розраховують кiлькiсть 
робочих мiсць для 
працевлаштування 
iнвалiдiв вiдповiдно до 
нормативу, 
встановленого 
частиною першою цiєї 
статтi, i забезпечують 
працевлаштування 
iнвалiдiв. При 
розрахунках кiлькiсть 
робочих мiсць 
округлюється до цiлого 
значення. 

Пiдприємства, установи, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємства, 

Пiдприємства, установи, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємства, 



органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, 
самостiйно здiйснюють 
працевлаштування 
iнвалiдiв у рахунок 
нормативiв робочих 
мiсць виходячи з вимог 
статтi 18 цього Закону. 

органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, 
самостiйно здiйснюють 
працевлаштування 
iнвалiдiв у рахунок 
нормативiв робочих 
мiсць виходячи з вимог 
статтi 18 цього Закону. 

У межах зазначених 
нормативiв 
здiйснюється також 
працевлаштування 
iнвалiдiв унаслiдок 
психiчного розладу 
вiдповiдно до Закону 
України «Про 
психiатричну 
допомогу». 

У межах зазначених 
нормативiв 
здiйснюється також 
працевлаштування 
iнвалiдiв унаслiдок 
психiчного розладу 
вiдповiдно до Закону 
України «Про 
психiатричну 
допомогу». 

Виконанням нормативу 
робочих мiсць у 
кiлькостi, визначенiй 
згiдно з частиною 
першою цiєї статтi, 
вважається 
працевлаштування 
пiдприємством, 
установою, 
органiзацiєю, у тому 
числi пiдприємством, 
органiзацiєю 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, фiзичною 
особою, яка 
використовує найману 
працю, iнвалiдiв, для 
яких це мiсце роботи є 
основним. 

Виконанням нормативу 
робочих мiсць у 
кiлькостi, визначенiй 
згiдно з частиною 
першою цiєї статтi, 
вважається 
працевлаштування 
пiдприємством, 
установою, 
органiзацiєю, у тому 
числi пiдприємством, 
органiзацiєю 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, фiзичною 
особою, яка 
використовує найману 
працю, iнвалiдiв, для 
яких це мiсце роботи є 
основним. 

До виконання 
пiдприємствами, 
установами, 
органiзацiями, 
фiзичними особами, якi 
використовують 
найману працю, 
нормативу робочих 
мiсць, визначеного 
згiдно з частиною 
першою цiєї статтi, 

До виконання 
пiдприємствами, 
установами, 
органiзацiями, 
фiзичними особами, якi 
використовують 
найману працю, 
нормативу робочих 
мiсць, визначеного 
згiдно з частиною 
першою цiєї статтi, 



може бути зараховано 
забезпечення роботою 
iнвалiдiв на 
пiдприємствах, в 
органiзацiях 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв шляхом 
створення 
господарських 
об’єднань 
пiдприємствами, 
установами, 
органiзацiями, 
фiзичними особами, якi 
використовують 
найману працю, та 
пiдприємствами, 
органiзацiями 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв з метою 
координацiї виробничої, 
наукової та iншої 
дiяльностi для 
вирiшення спiльних 
економiчних та 
соцiальних завдань. 

може бути зараховано 
забезпечення роботою 
iнвалiдiв на 
пiдприємствах, в 
органiзацiях 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв шляхом 
створення 
господарських 
об’єднань 
пiдприємствами, 
установами, 
органiзацiями, 
фiзичними особами, якi 
використовують 
найману працю, та 
пiдприємствами, 
органiзацiями 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв з метою 
координацiї виробничої, 
наукової та iншої 
дiяльностi для 
вирiшення спiльних 
економiчних та 
соцiальних завдань. 

Порядок реєстрацiї у 
Фондi соцiального 
захисту iнвалiдiв, його 
вiддiленнях, строки 
подання йому звiтiв про 
зайнятiсть та 
працевлаштування 
iнвалiдiв, зарахування 
кiлькостi робочих мiсць 
для працевлаштування 
iнвалiдiв, контролю за 
виконанням нормативiв 
робочих мiсць та 
перевiрки пiдприємств, 
установ, органiзацiй, у 
тому числi пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичних осiб, якi 
використовують 
найману працю, щодо їх 
реєстрацiї у Фондi 
соцiального захисту 
iнвалiдiв, його 
вiддiленнях, подачi 
щорiчного звiту та 

Порядок реєстрацiї у 
Фондi соцiального 
захисту iнвалiдiв, його 
вiддiленнях, строки 
подання йому звiтiв про 
зайнятiсть та 
працевлаштування 
iнвалiдiв, зарахування 
кiлькостi робочих мiсць 
для працевлаштування 
iнвалiдiв, контролю за 
виконанням нормативiв 
робочих мiсць та 
перевiрки пiдприємств, 
установ, органiзацiй, у 
тому числi пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичних осiб, якi 
використовують 
найману працю, щодо їх 
реєстрацiї у Фондi 
соцiального захисту 
iнвалiдiв, його 
вiддiленнях, подачi 
щорiчного звiту та 



сплати ними 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй, 
а також надання 
державнiй службi 
зайнятостi iнформацiї, 
необхiдної для 
органiзацiї 
працевлаштування 
iнвалiдiв, визначаються 
Кабiнетом Мiнiстрiв 
України. 

сплати ними 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй, 
а також надання 
державнiй службi 
зайнятостi iнформацiї, 
необхiдної для 
органiзацiї 
працевлаштування 
iнвалiдiв, визначаються 
Кабiнетом Мiнiстрiв 
України. 

Вiддiлення Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв з метою 
контролю за 
виконанням нормативу 
робочих мiсць, 
передбаченого 
частиною першою цiєї 
статтi, мають право в 
порядку, 
передбаченому 
Кабiнетом Мiнiстрiв 
України, здiйснювати 
перевiрки пiдприємств, 
установ, органiзацiй, у 
тому числi пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичних осiб, якi 
використовують 
найману працю, щодо 
реєстрацiї у Фондi 
соцiального захисту 
iнвалiдiв, подачi ними 
звiтiв про зайнятiсть та 
працевлаштування 
iнвалiдiв, виконання 
нормативу робочих 
мiсць, призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, у тому числi 
шляхом зарахування, та 
сплати ними 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй. 

Вiддiлення Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв з метою 
контролю за 
виконанням нормативу 
робочих мiсць, 
передбаченого 
частиною першою цiєї 
статтi, мають право в 
порядку, 
передбаченому 
Кабiнетом Мiнiстрiв 
України, здiйснювати 
перевiрки пiдприємств, 
установ, органiзацiй, у 
тому числi пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичних осiб, якi 
використовують 
найману працю, щодо 
реєстрацiї у Фондi 
соцiального захисту 
iнвалiдiв, подачi ними 
звiтiв про зайнятiсть та 
працевлаштування 
iнвалiдiв, виконання 
нормативу робочих 
мiсць, призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, у тому числi 
шляхом зарахування, та 
сплати ними 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй. 

Пiдприємства, установи, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємства, 
органiзацiї громадських 

Пiдприємства, установи, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємства, 
органiзацiї громадських 



органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, в яких за 
основним мiсцем 
роботи працює 8 i 
бiльше осiб, 
реєструються у 
вiдповiдних вiддiленнях 
Фонду соцiального 
захисту iнвалiдiв за 
своїм 
мiсцезнаходженням i 
щороку подають цим 
вiддiленням звiт про 
зайнятiсть та 
працевлаштування 
iнвалiдiв. 

органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, в яких за 
основним мiсцем 
роботи працює 8 i 
бiльше осiб, 
реєструються у 
вiдповiдних вiддiленнях 
Фонду соцiального 
захисту iнвалiдiв за 
своїм 
мiсцезнаходженням i 
щороку подають цим 
вiддiленням звiт про 
зайнятiсть та 
працевлаштування 
iнвалiдiв. 

Керiвники пiдприємств 
(об’єднань), установ i 
органiзацiй незалежно 
вiд форми власностi i 
господарювання у разi 
незабезпечення 
зазначених нормативiв 
несуть 
вiдповiдальнiсть у 
встановленому 
законом порядку. 

Керiвники пiдприємств 
(об’єднань), установ i 
органiзацiй незалежно 
вiд форми власностi i 
господарювання у разi 
незабезпечення 
зазначених нормативiв 
несуть 
вiдповiдальнiсть у 
встановленому 
законом порядку. 

Керiвники пiдприємств, 
установ, органiзацiй, у 
тому числi пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, у разi 
незабезпечення 
виконання нормативiв 
робочих мiсць для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, неподання 
Фонду соцiального 
захисту iнвалiдiв звiту 
про зайнятiсть та 
працевлаштування 
iнвалiдiв несуть 
вiдповiдальнiсть у 
встановленому законом 
порядку. 

Керiвники пiдприємств, 
установ, органiзацiй, у 
тому числi пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, у разi 
незабезпечення 
виконання нормативiв 
робочих мiсць для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, неподання 
Фонду соцiального 
захисту iнвалiдiв звiту 
про зайнятiсть та 
працевлаштування 
iнвалiдiв несуть 
вiдповiдальнiсть у 
встановленому законом 
порядку. 

Норматив робочих 
мiсць, призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, порядок його 
встановлення 
визначаються виключно 
цим Законом. Якщо 
iншими законами 
встановлюються 
нормативи робочих 
мiсць, призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, або порядок їх 
встановлення, вiдмiннi 

Норматив робочих 
мiсць, призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, порядок його 
встановлення 
визначаються виключно 
цим Законом. Якщо 
iншими законами 
встановлюються 
нормативи робочих 
мiсць, призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, або порядок їх 
встановлення, вiдмiннi 



вiд зазначених у цьому 
Законi, застосовуються 
положення цього 
Закону. 

вiд зазначених у цьому 
Законi, застосовуються 
положення цього 
Закону. 

Стаття 20. 
Пiдприємства 
(об’єднання), установи 
i органiзацiї, крiм тих, 
що повнiстю 
утримуються за 
рахунок коштiв 
державного або 
мiсцевих бюджетiв, 
незалежно вiд форми 
власностi i 
господарювання, де 
кiлькiсть працюючих 
iнвалiдiв менша, нiж 
установлено 
нормативом, 
передбаченим 
частиною першою 
статтi 19 цього Закону, 
щороку сплачують 
вiдповiдним 
вiддiленням Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв штрафнi 
санкцiї, сума яких 
визначається у розмiрi 
середньої рiчної 
заробiтної плати на 
вiдповiдному 
пiдприємствi (в 
об’єднаннI), в установi, 
органiзацiї за кожне 
робоче мiсце, не 
зайняте iнвалiдом. Для 
пiдприємств 
(об’єднань), установ i 
органiзацiй незалежно 
вiд форми власностi та 
господарювання, на 
яких працює вiд 8 до 
15 осiб, розмiр 
штрафних санкцiй за 
робоче мiсце, не 
зайняте iнвалiдом, 
визначається в розмiрi 
половини середньої 
рiчної заробiтної плати 
на вiдповiдному 

Стаття 20. 
Пiдприємства 
(об’єднання), установи 
i органiзацiї, крiм тих, 
що повнiстю 
утримуються за 
рахунок коштiв 
державного або 
мiсцевих бюджетiв, 
незалежно вiд форми 
власностi i 
господарювання, де 
кiлькiсть працюючих 
iнвалiдiв менша, нiж 
установлено 
нормативом, 
передбаченим 
частиною першою 
статтi 19 цього Закону, 
щороку сплачують 
вiдповiдним 
вiддiленням Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв штрафнi 
санкцiї, сума яких 
визначається у розмiрi 
середньої рiчної 
заробiтної плати на 
вiдповiдному 
пiдприємствi (в 
об’єднаннI), в установi, 
органiзацiї за кожне 
робоче мiсце, не 
зайняте iнвалiдом. Для 
пiдприємств 
(об’єднань), установ i 
органiзацiй незалежно 
вiд форми власностi та 
господарювання, на 
яких працює вiд 8 до 
15 осiб, розмiр 
штрафних санкцiй за 
робоче мiсце, не 
зайняте iнвалiдом, 
визначається в розмiрi 
половини середньої 
рiчної заробiтної плати 
на вiдповiдному 

Стаття 20. Пiдприємства, 
установи, органiзацiї, у 
тому числi 
пiдприємства, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, де 
середньооблiкова 
чисельнiсть працюючих 
iнвалiдiв менша, нiж 
установлено 
нормативом, 
передбаченим статтею 
19 цього Закону, щороку 
сплачують вiдповiдним 
вiддiленням Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв 
адмiнiстративно-
господарськi санкцiї, 
сума яких визначається 
в розмiрi середньої 
рiчної заробiтної плати 
на вiдповiдному 
пiдприємствi, установi, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємствi, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичної особи, яка 
використовує найману 
працю, за кожне робоче 
мiсце, призначене для 
працевлаштування 
iнвалiда i не зайняте 
iнвалiдом. Для 
пiдприємств, установ, 
органiзацiй, у тому числi 
пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичних осiб, на яких 
працює вiд 8 до 15 осiб, 
розмiр адмiнiстративно-
господарських санкцiй 
за робоче мiсце, 

Стаття 20. Пiдприємства, 
установи, органiзацiї, у 
тому числi 
пiдприємства, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, де 
середньооблiкова 
чисельнiсть працюючих 
iнвалiдiв менша, нiж 
установлено 
нормативом, 
передбаченим статтею 
19 цього Закону, щороку 
сплачують вiдповiдним 
вiддiленням Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв 
адмiнiстративно-
господарськi санкцiї, 
сума яких визначається 
в розмiрi середньої 
рiчної заробiтної плати 
на вiдповiдному 
пiдприємствi, установi, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємствi, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичної особи, яка 
використовує найману 
працю, за кожне робоче 
мiсце, призначене для 
працевлаштування 
iнвалiда i не зайняте 
iнвалiдом. Для 
пiдприємств, установ, 
органiзацiй, у тому числi 
пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичних осiб, на яких 
працює вiд 8 до 15 осiб, 
розмiр адмiнiстративно-
господарських санкцiй 
за робоче мiсце, 



пiдприємствi 
(об’єднаннI), у 
вiдповiднiй установi, 
органiзацiї. 

пiдприємствi 
(об’єднаннI), у 
вiдповiднiй установi, 
органiзацiї. 

призначене для 
працевлаштування 
iнвалiда i не зайняте 
iнвалiдом, визначається 
в розмiрi половини 
середньої рiчної 
заробiтної плати на 
вiдповiдному 
пiдприємствi, в установi, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємствi, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, у 
фiзичної особи, яка 
використовує найману 
працю. 

призначене для 
працевлаштування 
iнвалiда i не зайняте 
iнвалiдом, визначається 
в розмiрi половини 
середньої рiчної 
заробiтної плати на 
вiдповiдному 
пiдприємствi, в установi, 
органiзацiї, у тому числi 
пiдприємствi, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, у 
фiзичної особи, яка 
використовує найману 
працю. Положення цiєї 
частини не 
поширюється на 
пiдприємства, установи i 
органiзацiї, що повнiстю 
утримуються за рахунок 
коштiв державного або 
мiсцевих бюджетiв. 

Порушення термiнiв 
сплати штрафних 
санкцiй тягне за собою 
нарахування пенi iз 
суми недоїмки за 
кожний день 
прострочення, 
включаючи день 
сплати, в розмiрi, 
передбаченому 
законом. 

Порушення термiнiв 
сплати штрафних 
санкцiй тягне за собою 
нарахування пенi на 
суму заборгованостi по 
сплатi штрафних 
санкцiй в розмiрi 120 
вiдсоткiв рiчних 
облiкової ставки 
Нацiонального банку 
України за кожний 
календарний день її 
прострочення, 
включаючи день 
сплати. 

Порушення термiнiв 
сплати адмiнiстративно-
господарських санкцiй 
тягне за собою 
нарахування пенi. Пеня 
обчислюється виходячи 
з 120 вiдсоткiв рiчних 
облiкової ставки 
Нацiонального банку 
України, що дiяла на 
момент сплати, 
нарахованої на повну 
суму недоїмки за весь її 
строк. 

Порушення термiнiв 
сплати адмiнiстративно-
господарських санкцiй 
тягне за собою 
нарахування пенi. Пеня 
обчислюється виходячи 
з 120 вiдсоткiв рiчних 
облiкової ставки 
Нацiонального банку 
України, що дiяла на 
момент сплати, 
нарахованої на повну 
суму недоїмки за весь її 
строк. 

Сплату штрафних 
санкцiй пiдприємства 
(об’єднання), установи 
i органiзацiї провадять 
вiдповiдно до закону 
за рахунок прибутку, 
який залишається в їх 
розпорядженнi пiсля 
сплати всiх податкiв i 
зборiв (обов’язкових 
платежiв). 

Сплату штрафних 
санкцiй пiдприємства 
(об’єднання), установи 
i органiзацiї провадять 
вiдповiдно до закону 
за рахунок прибутку, 
який залишається в їх 
розпорядженнi пiсля 
сплати всiх податкiв i 
зборiв (обов’язкових 
платежiв). 

Сплату адмiнiстративно-
господарських санкцiй i 
пенi пiдприємства, 
установи, органiзацiї, у 
тому числi 
пiдприємства, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, 
проводять вiдповiдно 
до закону за рахунок 

Сплату адмiнiстративно-
господарських санкцiй i 
пенi пiдприємства, 
установи, органiзацiї, у 
тому числi 
пiдприємства, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичнi особи, якi 
використовують 
найману працю, 
проводять вiдповiдно 
до закону за рахунок 



прибутку, який 
залишається в їх 
розпорядженнi пiсля 
сплати всiх податкiв i 
зборiв (обов’язкових 
платежiв). 

прибутку, який 
залишається в їх 
розпорядженнi пiсля 
сплати всiх податкiв i 
зборiв (обов’язкових 
платежiв). 

У разi вiдсутностi 
коштiв штрафнi санкцiї 
можуть бути 
застосованi шляхом 
звернення стягнення 
на майно 
пiдприємства 
(об’єднання), установи 
i органiзацiї в порядку, 
передбаченому 
законом. 

У разi вiдсутностi 
коштiв штрафнi санкцiї 
можуть бути 
застосованi шляхом 
звернення стягнення 
на майно 
пiдприємства 
(об’єднання), установи 
i органiзацiї в порядку, 
передбаченому 
законом. 

Адмiнiстративно-
господарськi санкцiї 
розраховуються та 
сплачуються 
пiдприємствами, 
установами, 
органiзацiями, у тому 
числi пiдприємствами, 
органiзацiями 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, фiзичними 
особами, зазначеними в 
частинi першiй цiєї 
статтi, самостiйно в 
строк до 15 квiтня року, 
наступного за роком, в 
якому вiдбулося 
порушення нормативу, 
встановленого 
частиною першою статтi 
19 цього Закону. При 
цьому до 
правовiдносин iз 
стягнення 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй, 
передбачених цим 
Законом, не 
застосовуються строки, 
визначенi статтею 250 
Господарського кодексу 
України. 

Адмiнiстративно-
господарськi санкцiї 
розраховуються та 
сплачуються 
пiдприємствами, 
установами, 
органiзацiями, у тому 
числi пiдприємствами, 
органiзацiями 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, фiзичними 
особами, зазначеними в 
частинi першiй цiєї 
статтi, самостiйно в 
строк до 15 квiтня року, 
наступного за роком, в 
якому вiдбулося 
порушення нормативу, 
встановленого 
частиною першою статтi 
19 цього Закону. При 
цьому до 
правовiдносин iз 
стягнення 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй, 
передбачених цим 
Законом, не 
застосовуються строки, 
визначенi статтею 250 
Господарського кодексу 
України. 

У разi несплати 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй 
або пенi чи 
неможливостi їх сплати 
за рiшенням 
господарського суду їх 
стягнення в 
примусовому порядку 
може бути звернено на 
майно пiдприємства, 
установи, органiзацiї, у 
тому числi 

У разi несплати 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй 
або пенi чи 
неможливостi їх сплати 
за рiшенням 
господарського суду їх 
стягнення в 
примусовому порядку 
може бути звернено на 
майно пiдприємства, 
установи, органiзацiї, у 
тому числi 



пiдприємства, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичної особи, яка 
використовує найману 
працю, в порядку, 
передбаченому 
законом. 

пiдприємства, 
органiзацiї громадських 
органiзацiй iнвалiдiв, 
фiзичної особи, яка 
використовує найману 
працю, в порядку, 
передбаченому 
законом. 

Суми штрафних 
санкцiй, що надiйшли 
до Фонду соцiального 
захисту iнвалiдiв, 
використовуються на: 

Суми штрафних 
санкцiй, що надiйшли 
до Фонду соцiального 
захисту iнвалiдiв, 
використовуються на: 

Суми адмiнiстративно-
господарських санкцiй i 
пенi, що надiйшли до 
державного бюджету, 
використовуються 
Фондом соцiального 
захисту iнвалiдiв на: 

Суми адмiнiстративно-
господарських санкцiй i 
пенi, що надiйшли до 
державного бюджету, 
використовуються 
Фондом соцiального 
захисту iнвалiдiв на: 

фiнансування Фондом 
заходiв щодо 
соцiальної, трудової, 
фiзкультурно-
спортивної (за 
поданням 
Нацiонального 
комiтету спорту 
iнвалiдiв України) та 
професiйної 
реабiлiтацiї iнвалiдiв i 
надання цiльової 
позики (на поворотнiй 
основi з термiном 
повернення до трьох 
рокiв) на створення 
робочих мiсць, 
призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв. Такi позики 
надаються 
пiдприємствам 
(об’єднанням), 
установам i 
органiзацiям у разi їх 
звернення до 
вiддiлень Фонду, в 
межах коштiв, 
видiлених на зазначенi 
потреби в поточному 
роцi. Громадським 
органiзацiям iнвалiдiв, 
їх пiдприємствам та 
органiзацiям зазначенi 
позики надаються 
лише за наявностi 

фiнансування Фондом 
заходiв щодо 
соцiальної, трудової, 
фiзкультурно-
спортивної (за 
поданням 
Нацiонального 
комiтету спорту 
iнвалiдiв України) та 
професiйної 
реабiлiтацiї iнвалiдiв i 
надання цiльової 
позики (на поворотнiй 
основi з термiном 
повернення до трьох 
рокiв) на створення 
робочих мiсць, 
призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв. Такi позики 
надаються 
пiдприємствам 
(об’єднанням), 
установам i 
органiзацiям у разi їх 
звернення до 
вiддiлень Фонду, в 
межах коштiв, 
видiлених на зазначенi 
потреби в поточному 
роцi. Громадським 
органiзацiям iнвалiдiв, 
їх пiдприємствам та 
органiзацiям зазначенi 
позики надаються 
лише за наявностi 

фiнансування цим 
Фондом заходiв, якi 
здiйснюються 
центральними 
органами виконавчої 
влади та 
пiдпорядкованими їм 
установами, у тому 
числi спецiалiзованими, 
i пiдприємствами, 
органiзацiями 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, щодо 
соцiальної, трудової, 
фiзкультурно-
спортивної (за 
поданням 
Нацiонального комiтету 
спорту iнвалiдiв 
України) та професiйної 
реабiлiтацiї iнвалiдiв; 
надання пiдприємствам, 
установам, 
органiзацiям, у тому 
числi пiдприємствам, 
органiзацiям 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, фiзичним 
особам, якi 
використовують 
найману працю, 
цiльової позики (на 
поворотнiй основi з 
термiном повернення 
до трьох рокiв) на 
створення робочих 

фiнансування цим 
Фондом заходiв, якi 
здiйснюються 
центральними 
органами виконавчої 
влади та 
пiдпорядкованими їм 
установами, у тому 
числi спецiалiзованими, 
i пiдприємствами, 
органiзацiями 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, щодо 
соцiальної, трудової, 
фiзкультурно-
спортивної (за 
поданням 
Нацiонального комiтету 
спорту iнвалiдiв 
України) та професiйної 
реабiлiтацiї iнвалiдiв; 
надання пiдприємствам, 
установам, 
органiзацiям, у тому 
числi пiдприємствам, 
органiзацiям 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, фiзичним 
особам, якi 
використовують 
найману працю, 
цiльової позики (на 
поворотнiй основi з 
термiном повернення 
до трьох рокiв) на 
створення робочих 



вiдповiдного рiшення 
Комiсiї з питань 
дiяльностi пiдприємств 
та органiзацiй 
громадських 
органiзацiй iнвалiдiв; 

вiдповiдного рiшення 
Комiсiї з питань 
дiяльностi пiдприємств 
та органiзацiй 
громадських 
органiзацiй iнвалiдiв; 

мiсць, призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, у межах 
коштiв, передбачених 
на зазначенi потреби у 
вiдповiдному роцi. 
Цiльовi позики 
пiдприємствам та 
органiзацiям 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв надаються 
лише за наявностi 
вiдповiдного рiшення 
Комiсiї; 

мiсць, призначених для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, у межах 
коштiв, передбачених 
на зазначенi потреби у 
вiдповiдному роцi. 
Цiльовi позики 
пiдприємствам та 
органiзацiям 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв надаються 
лише за наявностi 
вiдповiдного рiшення 
Комiсiї; 

фiнансування витрат 
на професiйне 
навчання 
непрацюючих 
iнвалiдiв, у тому числi 
за направленням 
державної служби 
зайнятостi; 

фiнансування витрат 
на професiйне 
навчання 
непрацюючих 
iнвалiдiв, у тому числi 
за направленням 
державної служби 
зайнятостi; 

фiнансування витрат на 
професiйне навчання 
непрацюючих iнвалiдiв, 
у тому числi за 
направленням 
державної служби 
зайнятостi, на 
професiйне навчання 
iнвалiдiв iз числа 
випускникiв спецiальних 
загальноосвiтнiх шкiл 
(шкiл-iнтернатiв), 
загальноосвiтнiх 
санаторних шкiл (шкiл-
iнтернатiв), 
загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв на 
спецiалiзованих 
робочих мiсцях 
пiдприємств, 
органiзацiй iнвалiдiв; 
надання фiнансової 
допомоги на здiйснення 
заходiв соцiальної, 
трудової, фiзкультурно-
спортивної (за 
поданням 
Нацiонального комiтету 
спорту iнвалiдiв 
України) та професiйної 
реабiлiтацiї iнвалiдiв 
(вiдновлення 
працездатностi шляхом 
забезпечення iнвалiда 
технiчними 
реабiлiтацiйними 
засобами, створення 
умов для занять 

фiнансування витрат на 
професiйне навчання 
непрацюючих iнвалiдiв, 
у тому числi за 
направленням 
державної служби 
зайнятостi, на 
професiйне навчання 
iнвалiдiв iз числа 
випускникiв спецiальних 
загальноосвiтнiх шкiл 
(шкiл-iнтернатiв), 
загальноосвiтнiх 
санаторних шкiл (шкiл-
iнтернатiв), 
загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв на 
спецiалiзованих 
робочих мiсцях 
пiдприємств, 
органiзацiй iнвалiдiв; 
надання фiнансової 
допомоги на здiйснення 
заходiв соцiальної, 
трудової, фiзкультурно-
спортивної (за 
поданням 
Нацiонального комiтету 
спорту iнвалiдiв 
України) та професiйної 
реабiлiтацiї iнвалiдiв 
(вiдновлення 
працездатностi шляхом 
забезпечення iнвалiда 
технiчними 
реабiлiтацiйними 
засобами, створення 
умов для занять 

надання фiнансової 
допомоги на 
здiйснення заходiв 
щодо соцiальної, 
трудової, 
фiзкультурно-
спортивної (за 
поданням 
Нацiонального 
комiтету спорту 
iнвалiдiв України) та 
професiйної 
реабiлiтацiї iнвалiдiв 
(вiдновлення 
працездатностi 
шляхом забезпечення 
iнвалiда технiчними 
реабiлiтацiйними 
засобами, створення 
умов для занять 
фiзичною культурою i 
спортом, оплата 
навчання та 
переквалiфiкацiї, 
створення на 
робочому мiсцi 
iнвалiда належних 
санiтарно-гiгiєнiчних, 
виробничих i технiчних 

надання фiнансової 
допомоги на 
здiйснення заходiв 
щодо соцiальної, 
трудової, 
фiзкультурно-
спортивної (за 
поданням 
Нацiонального 
комiтету спорту 
iнвалiдiв України) та 
професiйної 
реабiлiтацiї iнвалiдiв 
(вiдновлення 
працездатностi 
шляхом забезпечення 
iнвалiда технiчними 
реабiлiтацiйними 
засобами, створення 
умов для занять 
фiзичною культурою i 
спортом, оплата 
навчання та 
переквалiфiкацiї, 
створення на 
робочому мiсцi 
iнвалiда належних 
санiтарно-гiгiєнiчних, 
виробничих i технiчних 



умов згiдно з 
iндивiдуальною 
програмою 
реабiлiтацiї iнвалiда). 

умов згiдно з 
iндивiдуальною 
програмою 
реабiлiтацiї iнвалiда). 

фiзичною культурою i 
спортом, оплата 
навчання та 
переквалiфiкацiї, 
створення на робочому 
мiсцi iнвалiда належних 
санiтарно-гiгiєнiчних, 
виробничих i технiчних 
умов згiдно з 
iндивiдуальною 
програмою реабiлiтацiї 
iнвалiда, випуск для 
iнвалiдiв спецiальної 
лiтератури та 
аудiозаписiв для їх 
професiйної пiдготовки), 
працевлаштування 
iнвалiдiв шляхом 
створення робочих 
мiсць, у тому числi 
спецiальних робочих 
мiсць, а також надання 
фiнансової допомоги на 
технiчне оснащення 
дiючих робочих мiсць 
для працевлаштування 
на них iнвалiдiв та на 
технiчне 
переоснащення 
виробництва 
пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв з 
метою створення 
додаткових робочих 
мiсць i 
працевлаштування на 
них iнвалiдiв. Фiнансова 
допомога надається 
лише за наявностi 
вiдповiдного рiшення 
Комiсiї; 

фiзичною культурою i 
спортом, оплата 
навчання та 
переквалiфiкацiї, 
створення на робочому 
мiсцi iнвалiда належних 
санiтарно-гiгiєнiчних, 
виробничих i технiчних 
умов згiдно з 
iндивiдуальною 
програмою реабiлiтацiї 
iнвалiда, випуск для 
iнвалiдiв спецiальної 
лiтератури та 
аудiозаписiв для їх 
професiйної пiдготовки), 
працевлаштування 
iнвалiдiв шляхом 
створення робочих 
мiсць, у тому числi 
спецiальних робочих 
мiсць, а також надання 
фiнансової допомоги на 
технiчне оснащення 
дiючих робочих мiсць 
для працевлаштування 
на них iнвалiдiв та на 
технiчне 
переоснащення 
виробництва 
пiдприємств, 
органiзацiй громадських 
органiзацiй iнвалiдiв з 
метою створення 
додаткових робочих 
мiсць i 
працевлаштування на 
них iнвалiдiв. Фiнансова 
допомога надається 
лише за наявностi 
вiдповiдного рiшення 
Комiсiї; надання 
пiдприємствам, 
установам, 
органiзацiям, у тому 
числi пiдприємствам, 
органiзацiям 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, фiзичним 
особам, якi 
використовують 
найману працю, дотацiй 
на створення 



спецiальних робочих 
мiсць для 
працевлаштування 
iнвалiдiв, 
зареєстрованих у 
державнiй службi 
зайнятостi як безробiтнi 
або такi, що шукають 
роботу. Дотацiї 
надаються лише за 
наявностi вiдповiдного 
рiшення Комiсiї. 

У разi нецiльового 
використання 
фiнансової допомоги, 
позики або їх частин 
пiдприємствами, 
установами, 
органiзацiями, у тому 
числi пiдприємствами, 
органiзацiями 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, фiзичними 
особами, якi 
використовують 
найману працю, або 
створення ними 
робочих мiсць для 
працевлаштування 
iнвалiдiв у меншiй 
кiлькостi, нiж 
передбачалось 
умовами надання 
позики чи поворотної 
фiнансової допомоги, 
вiдповiдна сума цих 
коштiв, проiндексована 
з урахуванням рiвня 
iнфляцiї, пiдлягає 
поверненню до 
державного бюджету на 
пiдставi вiдповiдного 
рiшення Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв та Комiсiї (у 
межах її повноважень). 

У разi нецiльового 
використання 
фiнансової допомоги, 
позики або їх частин 
пiдприємствами, 
установами, 
органiзацiями, у тому 
числi пiдприємствами, 
органiзацiями 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв, фiзичними 
особами, якi 
використовують 
найману працю, або 
створення ними 
робочих мiсць для 
працевлаштування 
iнвалiдiв у меншiй 
кiлькостi, нiж 
передбачалось 
умовами надання 
позики чи поворотної 
фiнансової допомоги, 
вiдповiдна сума цих 
коштiв, проiндексована 
з урахуванням рiвня 
iнфляцiї, пiдлягає 
поверненню до 
державного бюджету на 
пiдставi вiдповiдного 
рiшення Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв та Комiсiї (у 
межах її повноважень). 

Порядок i термiни 
сплати 
пiдприємствами 
(об’єднаннями), 
установами i 

Порядок i термiни 
сплати 
пiдприємствами 
(об’єднаннями), 
установами i 

Порядок сплати 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй i 
пенi до вiддiлень Фонду 
соцiального захисту 

Порядок сплати 
адмiнiстративно-
господарських санкцiй i 
пенi до вiддiлень Фонду 
соцiального захисту 



органiзацiями 
штрафних санкцiй до 
вiддiлень Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв, акумуляцiї, 
облiку та 
використання цих 
коштiв 
затверджуються 
Кабiнетом Мiнiстрiв 
України. 

органiзацiями 
штрафних санкцiй до 
вiддiлень Фонду 
соцiального захисту 
iнвалiдiв, акумуляцiї, 
облiку та 
використання цих 
коштiв 
затверджуються 
Кабiнетом Мiнiстрiв 
України. 

iнвалiдiв, їх акумуляцiї, 
облiку, а також з 
урахуванням 
пропозицiй 
всеукраїнських 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв — 
використання цих 
коштiв затверджується 
Кабiнетом Мiнiстрiв 
України. 

iнвалiдiв, їх акумуляцiї, 
облiку, а також з 
урахуванням 
пропозицiй 
всеукраїнських 
громадських органiзацiй 
iнвалiдiв — 
використання цих 
коштiв затверджується 
Кабiнетом Мiнiстрiв 
України. 

Спори, що виникають iз 
правовiдносин за 
статтями 19, 20 цього 
Закону, вирiшуються 
Фондом соцiального 
захисту iнвалiдiв або в 
судовому порядку. 

Спори, що виникають iз 
правовiдносин за 
статтями 19, 20 цього 
Закону, вирiшуються 
Фондом соцiального 
захисту iнвалiдiв або в 
судовому порядку. 

Фонд соцiального 
захисту iнвалiдiв, його 
вiддiлення мають право 
захищати свої права та 
законнi iнтереси, у тому 
числi в судi. 

Фонд соцiального 
захисту iнвалiдiв, його 
вiддiлення мають право 
захищати свої права та 
законнi iнтереси, у тому 
числi в судi. 

 
 


