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 Шановний пане Сергію! 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України розглянуло Ваш запит від 26.08.2020 щодо господарської діяльності з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном і повідомляє.  

Відповідно до статті 38 Закону України “Про зайнятість населення” та 
статті 7 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” 
(далі – Закон про ліцензування) господарська діяльність з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном підлягає ліцензуванню.  

Мінекономіки відповідно до підпункту 358 пункту 4 Положення про 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі 
змінами), здійснює ліцензування діяльності з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном та контроль за дотриманням суб’єктами 
господарювання відповідних ліцензійних умов.  

Відповідно до наявних у Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського України даних щодо суб’єктів господарювання, які провадять 
господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, 
ліцензія на провадження господарської діяльності з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном компанії Джобтейн Jobtain Munkaerö-Köicsönzö 
Kft (вул. Богдана Хмельницького, м. Берегове, Закарпатська обл., 90200) за 
вказаним адресом не значиться.  

Статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі 
– КУпАП), зокрема встановлено адміністративну відповідальність за 
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провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на провадження 
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону. 

Відповідно до статті 221 КУпАП судді районних, районних у місті, 
міських чи міськрайонних судів, серед іншого розглядають справи про 
адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 цього Кодексу.  

Як зазначається у статті 254 КУпАП про вчинення адміністративного 
правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою 
особою або представником громадської організації чи органу громадської 
самодіяльності.  

Статтею 255 КУпАП встановлено, що у справах про адміністративні 
правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 – 221 

цього Кодексу (передбачені, зокрема, статтею 164 КУпАП), протоколи про 
адміністративні правопорушення, зокрема мають право складати уповноважені 
на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів 
державної податкової служби.  

Водночас повідомляємо, що інформація у сфері ліцензування 
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном 
розміщується на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України (www.mе.gov.ua) у розділі “Діяльність”, 
рубриці “Трудова міграція”, підрубриці “Посередництво у працевлаштуванні за 
кордоном”. 

 

 

З повагою  

 

Перший заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України                                Юлія СВИРИДЕНКО 
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