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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України за результатами розгляду листа Мінсоцполітики від 24.07.2020 

№ 246/0/77-20/2913 стосовно надання статистичних даних щодо зайнятості осіб 
з інвалідністю у розрізі регіонів, груп інвалідності та видів економічної 
діяльності, а також статистичних даних щодо осіб з інвалідністю, які 
зареєстровані як безробітні в Державному центрі зайнятості у розрізі регіонів та 
груп інвалідності станом на 01.01.2020, повідомляє. 

 Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423 (зі 
змінами), Мінсоцполітики спрямовує, координує та контролює діяльність 
Фонду соціального захисту інвалідів. 

Наказом Мінсоцполітики від 14.04.2011 № 1294 (у редакції наказу 
Мінсоцполітики від 27.03.2017 № 477), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
18.04.2017 за № 509/30377, затверджено Положення про Фонд соціального 
захисту інвалідів (далі – Фонд). 

Фонд, відповідно до покладених на нього завдань, спрямовує, координує та 
контролює роботу територіальних відділень Фонду з питань діяльності, 
зокрема, щодо організації прийому звітів про зайнятість та працевлаштування 
осіб з інвалідністю, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування 
осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць, їх аналізу та перевірки 
правильності в них розрахунків, оприлюднює на офіційному веб-сайті 
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інформацію, яка стосується його діяльності щодо зайнятості та 
працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема щодо створення робочих місць, 
фінансування визначених Законом України „Про зайнятість населення” заходів 
сприяння зайнятості осіб з інвалідністю. 

Мінекономіки за результатами розгляду запиту М. Онуфрик надіслано за 
належністю лист від 23.07.2020 № 4702-09/459944-03 до Державного центру 
зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів щодо надання інформації на 
запит в межах компетенції заявниці та Мінекономіки (копія листа додається). 

Одночасно інформуємо, що Державним центром зайнятості листом         
від 27.07.2020 № 33/162/3866-20 надано інформацію щодо кількості 
зареєстрованих безробітних з числа осіб з інвалідністю у розрізі регіонів станом 
на 01.01.2020 (за групами інвалідності). 

Станом на 28.07.2020 інформація від Фонду не надходила. 
Враховуючи вищевикладене, просимо Мінсоцполітики посприяти 

прискоренню надання відповіді Фондом заявниці та Мінекономіки. 

 
 

Додаток: на 2 арк. на першу адресу. 
 
Заступник Міністра  
розвиту економіки, торгівлі  
та сільського господарства України                 Світлана ПАНАІОТІДІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вик. Шевчук Л. І. 
тел. 0939570227 
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