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дуться також на позаштатних працівників 

при умові, якщо вони підлягають загаль-

нообов’язковому державному соціальному 

страхуванню. Працівникам, що стають на 

роботу вперше, трудова книжка оформ-

ляється не пізніше п’яти днів після при-

йняття на роботу.

Звернути увагу
На осіб, які працюють за сумісниц-
твом, трудові книжки ведуться ли-
ше за місцем основної роботи.

Порядок ведення трудових книжок ви-

значається Інструкцією про порядок веден-

ня трудових книжок працівників, затвер-

дженою наказом Міністерства праці України, 

Міністерства юстиції України, Міністерства 

соціального захисту населення України від 

29 липня 1993 року № 58.

7-й ЕТАП. Соціальне страхування 
працівника з інвалідністю

З часу укладення трудового договору 

роботодавець здійснює страхування пра-

цівника у системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування (ст. 6, 

8 і 10 Основ законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціаль-

не страхування від 14 січня 1998 року 

№ 16/98-ВР) та зобов’язаний сплачувати 

єдиний внесок на загальнообов’язкове дер-

жавне соціальне страхування до Пен сій-

ного фонду України (Закон України «Про 

збір та облік єдиного внеску на за га льно-

обов’язкове державне соціальне страху-

вання» від 8 липня 2010 року № 2464-VI).

Працівникам з інвалідністю видається 

страхове свідоцтво на підставі анкети 

застрахованої особи після обов’язкової 

реєстрації цієї особи в органах Пенсійного 

фонду України. Страхове свідоцтво є єди-

ним для всіх видів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування до-

кументом суворої звітності, що підтвер-

джує право застрахованої особи на одер-

жання послуг та матеріального забезпе-

чення за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням (п. 2 і 3 Порядку 

видачі свідоцтва про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, затвер-

дженого постанова Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 22 серпня 2000 року № 1306). 
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