Форма звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

Відповідно до Порядку подання форми звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу
силу (вакансії) , Форма № 3-ПН заповнюється роботодавцями та подається до базового
центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця. Актуальність зазначених у
формі № 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не рідше ніж двічі на
місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби
електронного зв’язку.
Форма № 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не
пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є
наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з
працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути
укладений трудовий договір з найманим працівником. Роботодавець визначає вид звітності первинна або уточнювальна. Первинна звітність подається з метою інформування про
наявність попиту на робочу силу (вакансії).
Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить
уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до
претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви
професії (посади).
За наявності у роботодавців коментарів до вакансії заповнюється розділ ІІ, у якому
відображаються порядковий номер відповідного запису в розділі І, а також характеристики
вакансій (умови праці, розмір заробітної плати та вимоги до претендентів).
Розділ ІІ форми № 3-ПН підписується роботодавцем або уповноваженою ним особою окремо
щодо кожної вакансії.
{ Приклад заповнення розділу І форми № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу
(вакансії)”.
І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ
№

Професія
(посада)

Кількість Розмір заробітної плати
вакансій

Місце
проведення
робіт (область,
у тому
район, місто,
числі
район у місті,
основної селище, село)

Наявність
коментарів
у додатку
(так/ні)

3

4

5

6

3500

1900

Смт Устинівка Так

усього (у тому
числі премії,
надбавки, інші
заохочувальні та
компенсаційні
виплати)
А

1

2

1

Продавець
1
продовольчих

товарів
2

Прибиральник 1
службових
приміщень

3200

3200

Смт Устинівка Так

