









 _______________________________________________________________Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Кам’янський регіон) інформує, що з 01.10.2022 змінився розмір мінімальної заробітної плати (МЗП), який становить: 
● у місячному розмірі – 6 700 грн;  
● у погодинному розмірі –                              40,46 гривень.  
Фінансова відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю встановлена у вигляді штрафів, розмір яких визначається з урахуванням місячної мінімальної зарплати. Отже, штрафи за порушення законодавства про працю також збільшилися. 
Розміри штрафів за порушення норм трудового Законом України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» із змінами (далі – Закон № 2136) визначені ст. 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП): 
► неоформлення працівників та видача зарплати у «конвертах»: 
▪ 10 МЗП (67 000 грн) за перше порушення; 
▪ для платників єдиного податку першої – третьої груп – попередження;  
▪ 30 МЗП (201 000 грн) за кожного працівника щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом двох років з дня виявлення порушення; 
► недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні: 
▪ 3 МЗП (20 100 грн); 
► недопущення до проведення перевірки з питань виявлення неоформлених працівників та зарплати «у конвертах»: 
▪ 16 МЗП (107 200 грн); 
► порушення строків виплати зарплати: 
▪ 3 МЗП (20 100 грн); 
► недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці: 
▪ 2 МЗП (13 400 грн) за кожного працівника; 
► недотримання гарантій та пільг мобілізованим працівникам та строковикам: 
▪ 4 МЗП (26 800 грн) за кожного працівника; 
▪ до роботодавців – «єдинників» першої – третьої групи застосовується попередження;  
► інші порушення трудового законодавства: 
▪ 1 МЗП за кожне порушення                                   (6 700 грн);  
▪ 2 МЗП (13 400 грн) за повторне порушення протягом року з дня виявлення порушення.  
Звертаємо увагу, що у період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП, не застосовуються згідно із Законом № 2136.
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Державна податкова служба України

Головне управління ДПС у
Дніпропетровській області


Офіційні трудові відносини запобігають штрафам
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Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua.
Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 .
"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)


















