ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення»
щодо стимулювання створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва»
Закон України «Про зайнятість населення»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243)
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому
значенні:
значенні:
…
Відсутня

…
21)1
Стажування
на
суб'єктах
малого
підприємництва - набуття особою практичного досвіду
виконання виробничих завдань і обов’язків на новому
робочому місці та перевірки і встановлення
відповідності роботі, що проводиться до початку
працевлаштування
особи
під
безпосереднім
керівництвом
працівника
суб'єкта
малого
підприємництва та/або самого суб'єкта малого
підприємництва на умовах, визначених договором про
стажування.

Стаття 22. Завдання та функції центрального
Стаття 22. Завдання та функції центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, його територіальних органів
міграції, його територіальних органів
…

…

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населення та державну політику у сфері зайнятості населення та
трудової міграції, його територіальні органи відповідно до трудової міграції, його територіальні органи відповідно до
покладених на них завдань:
покладених на них завдань:
…
Відсутня

22) реєструють договори про стажування на
суб'єктах малого підприємництва.

Відсутня

Стаття 271. Особливості стажування громадян з
метою працевлаштування на суб'єктах малого
підприємництва
1. Суб'єкти малого підприємництва можуть проводити
стажування осіб до початку їх працевлаштування на
умовах, визначених договором про стажування.
2. Порядок укладення договору про стажування
та типову форму договору затверджує Кабінет Міністрів
України.
Відповідний
договір
реєструється
територіальними
органами
центрального
органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері зайнятості населення та трудової
міграції.
3. Початок та закінчення проходження стажування
особи на суб'єктах малого підприємництва оформляється
наказом суб'єкта малого підприємництва.

4. На правовідносини щодо стажування осіб на
суб'єктах
малого
підприємництва
поширюється
законодавство про працю, окрім вимоги, встановленої
частиною 3 статті 24 Кодексу законів про працю України.
5. Строк стажування при прийнятті на роботу, не може
перевищувати одного календарного місяця. При цьому в
договорі про стажування може бути встановлена менша
норма тривалості робочого часу, ніж передбачено
Кодексом законів про працю.
До строку стажування не зараховуються дні, коли
працівник фактично не працював, незалежно від причини.
6. Оплата праці за час стажування встановлюється у
договорі про стажування та не може бути нижче розміру
мінімальної заробітної плати.
7. В разі успішного проходження стажування суб'єкт
малого підприємництва зобов’язаний працевлаштувати
особу, що пройшла таке стажування, у встановленому
законодавством порядку.
8. У разі встановлення невідповідності особи, що
проходить стажування виконуваній роботі, суб'єкт малого
підприємництва має право розірвати договір про
стажування з такою особою, письмово попередивши її про
це за три дні. При цьому суб'єкт малого підприємництва
зобов’язаний видати довідку із обґрунтуванням критеріїв
невідповідності запропонованій роботі.
9. Забороняється проходження повторного стажування
особи на тому ж самому суб'єкті малого підприємництва.

10. Єдиний внесок нараховується на суму нарахованої
кожній застрахованій особі, що проходить стажування,
заробітної плати за фактично відпрацьований час
відповідно до чинного законодавства.
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