ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю)
за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення»
Положення (норма) чинного
акта законодавства

Відповідне положення (норма) в Відповідне положення (норма)
редакції законопроекту
в редакції комітету

Правки і коментарі

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Стаття
1.
Визначення
Стаття
1.
Визначення
Стаття
1.
Визначення -8- Н.д.Продан О.П.
термінів
термінів
термінів
(Реєстр.картка
У
цьому
Законі
У
цьому
Законі
У
цьому
Законі №304)
нижчезазначені
терміни нижчезазначені
терміни нижчезазначені
терміни
вживаються в такому значенні: вживаються в такому значенні:
вживаються в такому значенні:
…
…
…
У абзаці другому
створення
перешкод створення перешкод органам пункту 1 частини 1
Відсутній.
органам державного нагляду державного
нагляду розділу
І
(контролю) чи їх посадовим (контролю) чи їх посадовим законопроекту слова
особам при здійсненні заходів особам при здійсненні заходів «до
проведення
…
державного нагляду (контролю) державного
нагляду перевірки» замінити
- невиконання законних вимог (контролю) - невиконання словами
«до
посадових осіб органу нагляду законних вимог посадових проведення
(контролю), або недопущення осіб
органу
нагляду дозволеної законом
посадових осіб цього органу до (контролю) або недопущення перевірки».
проведення перевірки;
посадових осіб цього органу
Враховано
…
до проведення перевірки за редакційно
відсутності
встановлених
законом підстав;
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Стаття
6.
Позапланові
заходи зі здійснення державного
нагляду (контролю)
1. Підставами для
здійснення позапланових заходів
є:
...
настання аварії, смерті
потерпілого внаслідок
нещасного випадку або
професійного захворювання, що
було пов’язано з
діяльністю суб’єкта
господарювання;
Відсутній.

Під
час
проведення
позапланового
заходу
з’ясовуються лише ті питання,
необхідність перевірки яких
стала підставою для здійснення
цього заходу, з обов’язковим
зазначенням цих питань у
посвідченні (направленні) на

Стаття 6. Позапланові заходи
зі здійснення державного нагляду
(контролю)
1. Підставами для здійснення
позапланових заходів є:
...
настання аварії, смерті
потерпілого внаслідок нещасного
випадку або професійного
захворювання, що було пов’язано
з
діяльністю суб’єкта
господарювання;
звернення посадових осіб
органів
місцевого
самоврядування про порушення
суб’єктом господарювання вимог
законодавства у випадках, коли
право
на подання такого
звернення передбачено законом.
Під
час
проведення
позапланового
заходу
з’ясовуються лише ті питання,
необхідність перевірки яких стала
підставою для здійснення цього
заходу,
з
обов’язковим
зазначенням цих питань у
посвідченні (направленні) на

звернення
органів
та
посадових
осіб
місцевого
самоврядування
про
порушення
суб’єктом
господарювання
вимог
законодавства»

-13- Н.д.Дроздик О.В.
(Реєстр.картка
№236)
Абзац 3 пункту 2
частини
першої
розділу 1 викласти в
такій редакції»
«звернення органів
та посадових осіб
місцевого
самоврядування про
порушення суб’єктом
господарювання
вимог
законодавства»
Враховано
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проведення заходу державного
нагляду (контролю).
Фізичні особи, які подали
безпідставне звернення про
порушення
суб’єктом
господарювання
вимог
законодавства,
несуть
відповідальність, передбачену
законом. Повторне проведення
позапланових
заходів
державного нагляду (контролю)
за тим самим фактом (фактами),
що був (були) підставою для
проведеного
позапланового
заходу державного нагляду
(контролю), забороняється.

Стаття
7.
Розпорядчі
документи органів державного
нагляду (контролю)
…
6. За результатами здійснення
планового або позапланового
заходу посадова особа органу
державного нагляду (контролю)
складає акт, який повинен
містити такі відомості:

проведення заходу державного
нагляду (контролю).
Фізичні особи та посадові
особи
органів
місцевого
самоврядування, які подали
безпідставне
звернення
про
порушення
суб’єктом
господарювання
вимог
законодавства,
несуть
відповідальність,
передбачену
законом. Повторне проведення
позапланових заходів державного
нагляду (контролю) за тим самим
фактом (фактами), що був (були)
підставою
для
проведеного
позапланового заходу державного
нагляду
(контролю),
забороняється.
Стаття
7.
Розпорядчі
документи органів державного
нагляду (контролю)
…
6. За результатами здійснення
планового
або
позапланового
заходу посадова особа органу
державного нагляду (контролю)
складає акт, який повинен містити
такі відомості:

Виключено

Повторне
проведення
позапланових
заходів
державного нагляду (контролю)
за тим самим фактом (фактами),
що був (були) підставою для
проведеного
позапланового
заходу державного нагляду
(контролю), забороняється.

-15- Н.д.Каплін С.М.
(Реєстр.картка
№144)
У Законі України
«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності»:
- перше речення
абзацу одинадцятого
частини
першій
статті 6 виключити.
Враховано
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дату складення акта;
тип заходу (плановий або
позаплановий);
форма заходу (перевірка,
ревізія,
обстеження,
огляд
тощо);
предмет державного нагляду
(контролю);
найменування
органу
державного нагляду (контролю),
а також посаду, прізвище, ім'я та
по батькові посадової особи, яка
здійснила захід;
найменування
юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи підприємця, щодо діяльності
яких здійснювався захід.
Посадова
особа
органу
державного нагляду (контролю)
зазначає в акті стан виконання
вимог законодавства суб'єктом
господарювання, а в разі
невиконання - детальний опис
виявленого
порушення
з
посиланням
на
відповідну
вимогу законодавства.
Відсутній.

дату складення акта;
тип заходу (плановий або
позаплановий);
форма заходу (перевірка,
ревізія, обстеження, огляд тощо);
предмет державного нагляду
(контролю);
найменування
органу
державного нагляду (контролю), а
також посаду, прізвище, ім'я та по
батькові посадової особи, яка
здійснила захід;
найменування
юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові
фізичної
особи
підприємця, щодо діяльності яких
здійснювався захід.
Посадова
особа
органу
державного нагляду (контролю)
зазначає в акті стан виконання
вимог законодавства суб'єктом
господарювання,
а
в
разі
невиконання - детальний опис
виявленого
порушення
з
посиланням на відповідну вимогу
законодавства.
У разі створення суб'єктом У разі створення суб'єктом
господарювання
перешкод господарювання
перешкод
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…

Стаття
11.
Обов'язки
суб'єкта господарювання
Суб'єкт господарювання під
час
здійснення
державного
нагляду
(контролю)
зобов'язаний:
допускати посадових осіб
органу державного нагляду
(контролю)
до
здійснення
заходів державного нагляду
(контролю) за умови дотримання
ними
порядку
здійснення
державного нагляду (контролю),
передбаченого цим Законом;
Відсутній.

органу державного нагляду
(контролю) чи його посадовим
особам при здійсненні заходів
державного
нагляду
(контролю), в акті обов'язково
зазначається опис дій чи
бездіяльності, що призвели до
створення таких перешкод, з
посиланням
на
відповідні
норми закону, які порушено.
…
Стаття 11. Обов'язки суб'єкта
господарювання
Суб'єкт господарювання під
час
здійснення
державного
нагляду (контролю) зобов'язаний:
допускати посадових осіб
органу
державного
нагляду
(контролю) до здійснення заходів
державного нагляду (контролю) за
умови дотримання ними порядку
здійснення державного нагляду
(контролю), передбаченого цим
Законом;
не створювати перешкоди
органам державного нагляду
(контролю) чи їх посадовим
особам при здійсненні ними

органу державного нагляду
(контролю) чи його посадовим
особам при здійсненні заходів
державного
нагляду
(контролю), в акті обов'язково
зазначається опис дій чи
бездіяльності, що призвели до
створення таких перешкод, з
посиланням на відповідні
норми закону.
…

не створювати перешкоди
органам державного нагляду
(контролю) чи їх посадовим
особам при здійсненні ними
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…

Стаття
17.
Відносини
органів
місцевого
самоврядування
з
підприємствами, установами та
організаціями, що перебувають у
комунальній
власності
відповідних
територіальних
громад
Відносини органів місцевого
самоврядування
з
підприємствами, установами та
організаціями, що перебувають у
комунальній
власності
відповідних
територіальних
громад, будуються на засадах їх
підпорядкованості, підзвітності та
підконтрольності
органам
місцевого самоврядування.
Органи
місцевого
самоврядування при здійсненні
повноважень у сфері контролю

заходів державного нагляду
(контролю) при умові, що такі
заходи ними здійснюються у
відповідності
із
вимогами
закону;
…

заходів державного нагляду
(контролю) при умові, що такі
заходи ними здійснюються у
відповідності
із
вимогами
закону;
…

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Стаття 17. Відносини органів
місцевого
самоврядування
з
підприємствами, установами та
організаціями, що перебувають у
комунальній власності відповідних
територіальних громад
Відносини органів місцевого
самоврядування з підприємствами,
установами та організаціями, що
перебувають
у
комунальній
власності
відповідних
територіальних громад, будуються
на засадах їх підпорядкованості,
підзвітності та підконтрольності
органам
місцевого
самоврядування.
Органи
місцевого Вилучено
самоврядування при здійсненні
повноважень у сфері контролю за
додержанням законодавства про
працю та зайнятість населення

-18Н.д.Дмитренко О.М.
(Реєстр.картка №210)
-19Н.д.Шаповалов Ю.А.
(Реєстр.картка №146)
-20- Н.д.Левченко
Ю.В. (Реєстр.картка
№223)
-21- Н.д.Мельник
С.І.
(Реєстр.картка
№187)
-22Н.д.Логвинський Г.В.
(Реєстр.картка №262)
-23- Н.д.Дроздик
О.В.
(Реєстр.картка
№236)
Пункт 1 частини
другої
розділу
1
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за додержанням законодавства
про
працю
та
зайнятість
населення можуть проводити
перевірки на підприємствах, в
установах та організаціях, що
перебувають у комунальній
власності
відповідної
територіальної громади.
Стаття
18. Відносини
органів
місцевого
самоврядування
з
підприємствами, установами та
організаціями,
що
не
перебувають у комунальній
власності
відповідних
територіальних громад
…
3.
Органи
місцевого
самоврядування
з
питань
здійснення
делегованих
їм
повноважень органів виконавчої
влади можуть виступати з
ініціативою щодо перевірок,
організовувати їх проведення, а
при здійсненні повноважень у
сфері контролю за додержанням
законодавства про працю та
зайнятість населення проводити

можуть проводити перевірки, які
не відносяться до заходів
державного
нагляду
(контролю), на підприємствах, в
установах та організаціях, що
перебувають
у
комунальній
власності
відповідної
територіальної громади.
Стаття 18. Відносини органів
місцевого
самоврядування
з
підприємствами, установами та
організаціями, що не перебувають
у
комунальній
власності
відповідних
територіальних
громад
…
3.
Органи
місцевого
самоврядування
з
питань
здійснення
делегованих
їм
повноважень органів виконавчої
влади у сфері контролю за
додержанням законодавства про
працю та зайнятість населення
можуть виступати з ініціативою
щодо проведення перевірок на
підприємствах, в установах та
організаціях, що не перебувають

викласти в такій
редакції:
«Частину
другу
статті 17 виключити»
Враховано

Стаття
18. Відносини
органів
місцевого
самоврядування
з
підприємствами, установами та
організаціями,
що
не
перебувають у комунальній
власності
відповідних
територіальних громад
…
3.
Органи
місцевого
самоврядування
можуть
виступати з ініціативою щодо
проведення перевірок, а також
організовувати
проведення
перевірок на підприємствах, в
установах та організаціях, що
не перебувають у комунальній
власності, а також фізичних
осіб
підприємців,
які
використовують
працю

Правки
-24-Н.д.Острікова
Т.Г.
«…можуть
звертатись
до
центрального органу
виконавчої влади…»
“Врахована
частково”
-26Н.д.Левченко
Ю.В. «…проводити
перевірки
на
підприємствах,
в
установах
та
організаціях, що не
перебувають
у
комунальній
власності,
з
середньообліковою
кількістю
працівників
не
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перевірки на підприємствах, в
установах та організаціях, що не
перебувають
у
комунальній
власності, а також фізичних осіб,
які
використовують
працю
найманих працівників.

Стаття 34. Повноваження у
сфері
соціального
захисту
населення
1. До відання виконавчих
органів сільських, селищних,
міських рад належать:
а)
власні
(самоврядні)
повноваження:
1) встановлення за рахунок
власних коштів і благодійних

у комунальній власності, а також
фізичних осіб - підприємців, які
використовують
працю
найманих працівників, шляхом
подання посадовими особами
органів
місцевого
самоврядування
відповідного
звернення
до
центрального
органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику з
питань державного нагляду та
контролю
за
додержанням
законодавства про працю чи його
територіальних
органів
про
порушення
суб’єктом
господарювання законодавства
про
працю
та
зайнятість
населення.
Стаття 34. Повноваження у
сфері
соціального
захисту
населення
1. До відання виконавчих
органів сільських, селищних,
міських рад належать:
а)
власні
(самоврядні)
повноваження:
1) встановлення за рахунок
власних коштів і благодійних

найманих
працівників,
з менше 50»;
питань здійснення делегованих Відхилено
їм
повноважень
органів
-27- Н.д.Дроздик О.В.
виконавчої влади
(Реєстр.картка №236)
Наведена редакція
Враховано
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надходжень
додаткових
до
встановлених
законодавством
гарантій
щодо
соціального
захисту населення;
2) вирішення відповідно до
законодавства
питань
про
подання допомоги інвалідам,
ветеранам війни та праці, сім'ям
загиблих
(померлих
або
визнаних такими, що пропали
безвісти) військовослужбовців, а
також
військовослужбовців,
звільнених
у запас
(крім
військовослужбовців строкової
служби та військової служби за
призовом осіб офіцерського
складу) або відставку, інвалідам
з дитинства, багатодітним сім'ям
у будівництві індивідуальних
жилих будинків, проведенні
капітального ремонту житла, у
придбанні
будівельних
матеріалів;
відведення
зазначеним
особам
у
першочерговому
порядку
земельних
ділянок
для
індивідуального
будівництва,
садівництва та городництва;

надходжень
додаткових
до
встановлених
законодавством
гарантій
щодо
соціального
захисту населення;
2) вирішення відповідно до
законодавства
питань
про
подання допомоги інвалідам,
ветеранам війни та праці, сім'ям
загиблих (померлих або визнаних
такими, що пропали безвісти)
військовослужбовців, а також
військовослужбовців, звільнених
у запас (крім військовослужбовців
строкової служби та військової
служби
за
призовом
осіб
офіцерського
складу)
або
відставку, інвалідам з дитинства,
багатодітним сім'ям у будівництві
індивідуальних жилих будинків,
проведенні капітального ремонту
житла, у придбанні будівельних
матеріалів; відведення зазначеним
особам
у
першочерговому
порядку земельних ділянок для
індивідуального
будівництва,
садівництва та городництва;
3)
організація
для
малозабезпечених
громадян

-30Н.д.Логвинський Г.В.
(Реєстр.картка №262)
Підпункт п’ятий
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3)
організація
для
малозабезпечених
громадян
похилого
віку,
інвалідів
будинків-інтернатів, побутового
обслуговування,
продажу
товарів у спеціальних магазинах
і
відділах
за
соціально
доступними цінами, а також
безоплатного харчування;
4) вирішення питань про
надання за рахунок коштів
місцевих бюджетів ритуальних
послуг у зв'язку з похованням
самотніх громадян, ветеранів
війни та праці, а також інших
категорій
малозабезпечених
громадян; подання допомоги на
поховання громадян в інших
випадках,
передбачених
законодавством;
Відсутня.

похилого віку, інвалідів будинківінтернатів,
побутового
обслуговування, продажу товарів
у спеціальних магазинах і відділах
за соціально доступними цінами,
а також безоплатного харчування;
4) вирішення питань про
надання за рахунок коштів
місцевих бюджетів ритуальних
послуг у зв'язку з похованням
самотніх громадян, ветеранів
війни та праці, а також інших
категорій
малозабезпечених
громадян; подання допомоги на
поховання громадян в інших
випадках,
передбачених
законодавством;
5) звернення до центрального НА КОМІТЕТ
органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику з
питань державного нагляду та
контролю
за
додержанням
законодавства про працю чи його
територіальних
органів
про
порушення
суб’єктом
господарювання законодавства
про
працю
та
зайнятість
населення;

пункту а) частини
першої статті 34 виключити
-29- Н.д.Мельник
С.І.
(Реєстр.картка
№187)
Пункт
третій
частини
другої
Проекту
Закону
виключити.
-28Н.д.Острікова
Т.Г.
(Реєстр.картка №371)
«5) звернення до
центрального органу
виконавчої влади, що
реалізує
державну
політику з питань
державного нагляду
та
контролю
за
додержанням
законодавства
про
працю,
чи
його
територіальних
органів
про
порушення суб’єктом
господарювання
законодавства
про
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…
3. До відання виконавчих
органів міських рад міст
обласного
значення
та
об’єднаних
територіальних
громад,
крім
повноважень,
визначених пунктом "б" частини
першої цієї статті, належать:
…
2) накладення штрафів за
порушення законодавства про
працю
та
зайнятість
населення
у
порядку,
встановленому
законодавством.
…
Стаття 259. Нагляд і
контроль
за
додержанням
законодавства про працю
Державний
нагляд
та
контроль
за
додержанням
законодавства
про
працю
юридичними особами незалежно
від форми власності, виду
діяльності,
господарювання,
фізичними
особами
підприємцями,
які

…
3. До відання виконавчих
органів
міських
рад
міст
обласного значення та об’єднаних
територіальних
громад,
крім
повноважень,
визначених пунктом "б" частини
першої цієї статті, належать:
Виключити.

працю та зайнятість
населення
для
ініціювання
проведення
перевірок;»;
пункт
другий
частини
третьої
виключити.»
НА КОМІТЕТ

...

Кодекс законів про працю України
Стаття 259. Нагляд і контроль
Стаття 259. Нагляд і
за додержанням законодавства контроль
за
додержанням
про працю
законодавства про працю
Державний
нагляд
та
Державний нагляд (контроль)
за
додержанням
за додержанням законодавства про контроль
про
працю
працю
юридичними
особами законодавства
незалежно від форми власності, юридичними особами незалежно
виду діяльності, господарювання, від форми власності, виду
господарювання,
фізичними
особами
- діяльності,
особами
підприємцями, які використовують фізичними
які
найману
працю,
здійснює підприємцями,

-31- Н.д.Галасюк
В.В. (Реєстр.картка
№421)
«частину
виключити»

третю

-38Н.д.Каплін
С.М.
«Центральні
органи
виконавчої
влади,
здійснюють
контроль
за
додержанням
законодавства
про
працю
на
підприємствах,
в
установах
і
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використовують найману працю,
здійснює центральний орган
виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань
нагляду та контролю за
додержанням
законодавства
про
працю,
у
порядку,
визначеному
Кабінетом
Міністрів України.
Центральні
органи
виконавчої влади здійснюють
контроль
за
додержанням
законодавства про працю на
підприємствах, в установах і
організаціях, що перебувають у
їх
функціональному
підпорядкуванні, крім органів
доходів і зборів, які мають право
з метою перевірки дотримання
податкового
законодавства
здійснювати такий контроль на
всіх підприємствах, в установах
і організаціях незалежно від
форм
власності
та
підпорядкування.

центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та
контролю
за
додержанням
законодавства про працю та його
територіальні органи у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Центральні органи виконавчої
влади,
органи
місцевого
самоврядування
здійснюють
контроль
за
додержанням
законодавства про працю на
підприємствах, в установах і
організаціях, що перебувають у їх
функціональному
підпорядкуванні, крім органів
доходів і зборів, які мають право з
метою перевірки дотримання
податкового
законодавства
здійснювати такий контроль на
всіх підприємствах, в установах і
організаціях незалежно від форм
власності та підпорядкування.
Громадський контроль за
додержанням законодавства про
Громадський контроль за працю здійснюють професійні
додержанням законодавства про спілки та їх об'єднання.

використовують найману працю,
здійснює центральний орган
виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань
нагляду
та
контролю
за
додержанням законодавства про
працю та його територіальні
органи, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Центральні
органи
виконавчої влади здійснюють
контроль
за
додержанням
законодавства про працю на
підприємствах, в установах і
організаціях, що перебувають у
їх
функціональному
підпорядкуванні, крім органів
доходів і зборів, які мають право
з метою перевірки дотримання
податкового
законодавства
здійснювати такий контроль на
всіх підприємствах, в установах і
організаціях незалежно від форм
власності та підпорядкування, а
органи
місцевого
самоврядування
–
на
підприємствах, в установах і
організаціях, що перебувають

організаціях,
що
перебувають у їх
функціональному
підпорядкуванні,
крім органів доходів і
зборів, які мають
право
з
метою
перевірки
дотримання
податкового
законодавства
здійснювати
такий
контроль на всіх
підприємствах,
в
установах
і
організаціях
незалежно від форм
власності
та
підпорядкування, а
органи
місцевого
самоврядування – на
підприємствах,
в
установах
і
організаціях,
що
перебувають
у
комунальній
власності відповідних
територіальних
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працю здійснюють професійні
спілки та їх об'єднання.
Стаття
265.
Відповідальність за порушення
законодавства про працю
Посадові особи органів
державної влади та органів
місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ
та
організацій, винні у порушенні
законодавства про працю, несуть
відповідальність згідно з чинним
законодавством.
Юридичні та фізичні особи підприємці, які використовують
найману
працю,
несуть
відповідальність
у
вигляді
штрафу в разі:
фактичного
допуску
працівника до роботи без
оформлення трудового договору
(контракту),
оформлення
працівника на неповний робочий
час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час,
установлений на підприємстві,
та виплати заробітної плати

Стаття 265. Відповідальність
за порушення законодавства про
працю
Посадові
особи
органів
державної влади та органів
місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ
та
організацій, винні у порушенні
законодавства про працю, несуть
відповідальність згідно з чинним
законодавством.
Юридичні та фізичні особи підприємці, які використовують
найману
працю,
несуть
відповідальність у вигляді штрафу
в разі:

у
комунальній
власності громад».
відповідних
територіальних Враховано
громад.
редакційно Колізія!
Стаття 265. Відповідальність за
порушення законодавства про
працю
Посадові
особи
органів
державної влади та органів
місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ
та
організацій, винні у порушенні
законодавства про працю, несуть
відповідальність
згідно
з
законом.
Юридичні та фізичні особи,
які використовують найману
працю, несуть відповідальність у
вигляді штрафу в разі:
порушення
встановлених
строків виплати заробітної плати
працівникам, більш ніж один
місяць – у трикратному розмірі
Без змін
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на день
виявлення порушення;
недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті
праці - у п’ятикратному розмірі
Було десять
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(винагороди) без нарахування та
сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне
страхування
та
податків - у тридцятикратному
розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення,
за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення;
порушення
встановлених
строків виплати заробітної плати
працівникам, інших виплат,
передбачених
законодавством
про працю, більш як за один
місяць, виплата їх не в повному
обсязі - у трикратному розмірі
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент
виявлення порушення;
недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті
праці - у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент
виявлення
порушення,
за
кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення;

мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на день
виявлення
порушення,
за
кожного працівника щодо якого
скоєно порушення;
оформлення працівника на
неповний робочий час у разі
фактичного виконання роботи
повний робочий час - у
п’ятнадцятикратному розмірі Було тридцять
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на день
виявлення
порушення,
за
кожного працівника, стосовно
якого скоєно порушення;
фактичного
допуску
працівника до роботи без
укладення трудового договору, в
порядку,
визначеному
цим
Кодексом - тридцятикратному Так і було
розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
день виявлення порушення, за
кожного працівника, стосовно
якого скоєно порушення;
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недотримання встановлених
законом гарантій та пільг
працівникам, які залучаються до
виконання
обов’язків,
передбачених законами України
"Про військовий обов’язок і
військову
службу",
"Про
альтернативну
(невійськову)
службу", "Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію", - у
десятикратному
розмірі
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент
виявлення
порушення,
за
кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення;
недопущення до проведення
перевірки з питань додержання
законодавства
про
працю,
створення
перешкод
у
її
проведенні - у трикратному
розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення;

-46- Н.д.Продан О.П.
(Реєстр.картка
№304)

…
недопущення до проведення
перевірки з питань додержання
законодавства
про
працю,
створення перешкод органам
державного нагляду (контролю)
чи їх посадовим особам при
здійсненні заходів державного
нагляду
(контролю)
у
трикратному
розмірі
мінімальної заробітної плати,
встановленої
законом
на
момент виявлення порушення;

У абзаці третьому
пункту 2 частини 3
розділу
І
законопроекту слова
«до
проведення
перевірки» замінити
словами
«до
проведення
передбаченої
законом перевірки»,
після
слів
«при
здійсненні»
доповнити словами
«дозволених
законом».
Написано,
що
враховано
редакційно,
але
насправді ні!

недопущення до проведення
перевірки з питань додержання
законодавства
про
працю,
створення перешкод органам
державного
нагляду
та
контролю чи їх посадовим
особам при здійсненні заходів
державного нагляду контролю
за відсутності встановлених
і
законом
підстав
у Було
п’ятнадцятикратному розмірі пропонувалося три а
мінімальної заробітної плати, стало п’ятнадцять!!!
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…
Штрафи, накладення яких
передбачено частиною другою
цієї статті, є фінансовими
санкціями і не належать до
адміністративно-господарських
санкцій,
визначених главою
27 Господарського
кодексу
України.

Штрафи, зазначені у частині
другій цієї статті, накладаються
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та
контролю
за
додержанням

…
Штрафи, накладення яких
передбачено частиною другою
цієї
статті,
є
фінансовими
санкціями і не належать до
адміністративно-господарських
санкцій, визначених главою 27
Господарського кодексу України,
та можуть бути накладені
протягом шести місяців з дня
виявлення порушень вимог
законодавства про працю, але
не пізніш як через один рік з
дня вчинення правопорушення.

встановленої законом на день
виявлення порушення;
порушення інших вимог
трудового законодавства, крім
передбачених цією частиною, - у
п’ятикратному
розмірі
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на день
виявлення порушення.
Штрафи,
передбачені
частиною другою цієї статті, є
фінансовими санкціями і не
належать до адміністративногосподарських
санкцій,
визначених
главою
27
Господарського кодексу України
та можуть бути накладені
протягом шести місяців з дня
виявлення порушення, але не
пізніш як через один рік з дня
його вчинення.
Штрафи, зазначені у частині
другій цієї статті, накладаються
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та
контролю
за
додержанням

Було десять, але з
визначеним
переліком і цей абзац
(сьомий не підпадає
під звільнення від
фінансових санкцій
(штрафів) за перше
порушення
(треба
внести) !!!
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законодавства
про
працю,
у порядку,
встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Штрафи, зазначені в абзаці
другому частини другої цієї
статті, можуть бути накладені
центральним
органом
виконавчої влади, зазначеним у
частині четвертій цієї статті, без
здійснення заходу державного
нагляду (контролю) на підставі
рішення суду про оформлення
трудових
відносин
із
працівником, який виконував
роботу без укладення трудового
договору,
та
встановлення
періоду такої роботи чи роботи
на умовах неповного робочого
часу
в
разі
фактичного
виконання
роботи
повний
робочий час, установлений на
підприємстві,
в
установі,
організації.

законодавства про працю, його
територіальними органами, у
порядку,
встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Штрафи,
передбачені
в
абзацах четвертому та п’ятому
частини другої цієї статті,
можуть
бути
накладені
центральним органом виконавчої
влади, його територіальними
органами, зазначеним у частині
четвертій
цієї
статті,
без
здійснення заходу державного
нагляду та контролю на підставі
рішення суду про оформлення
трудових
відносин
із
працівником, який виконував
роботу без укладення трудового
договору,
та
встановлення
періоду такої роботи чи роботи
на умовах неповного робочого
часу
в
разі
фактичного
виконання
роботи
повний
робочий час, установлений на
підприємстві,
в
установі,
організації, протягом шести
місяців з дня винесення такого
рішення.
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Виконання
постанови
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та
контролю
за
додержанням
законодавства
про
працю,
покладається
на
органи
державної виконавчої служби.
Сплата штрафу не звільняє
від
усунення
порушень
законодавства про працю.
У разі вчинення юридичною
особою або фізичною особою підприємцем
правопорушень,
передбачених абзацами другим п’ятим, восьмим частини другої
цієї статті вперше, фінансові
санкції (штрафи), передбачені
цією статтею, не застосовуються,
а видається припис про усунення
виявлених порушень вимог
законодавства про працю із
зазначенням граничного строку
його виконання, який не може
бути меншим ніж п’ятнадцять
робочих днів.

Виконання
постанови
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та
контролю
за
додержанням
законодавства
про
працю,
покладається
на
органи
державної виконавчої служби.
Сплата штрафу не звільняє
роботодавця
від
усунення
порушень
трудового
законодавства.
У
разі
вчинення
юридичною
особою
або
фізичною
особою,
яка
використовує найману працю,
порушення
вперше,
крім
порушень,
передбачених
абзацами
третім-шостим
частини другої цієї статті,
фінансові санкції (штрафи),
передбачені цією статтею, не
застосовуються, а видається
припис
про
усунення
виявлених порушень вимог
законодавства про працю із
зазначенням
строку
його
виконання, який не може бути
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Невиконання припису про
усунення
порушень
вимог
законодавства про працю тягне
за собою застосування до
юридичної особи, фізичної особи
підприємця
фінансових
санкцій (штрафу), передбачених
цієї статтею за відповідні
порушення.
Штрафи, зазначені у частині
другій цієї статті, накладаються
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань державного
нагляду
та
контролю
за
додержанням законодавства про
працю, або його територіальними
органами у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Штрафи, зазначені в абзаці
другому частини другої цієї статті,
можуть
бути
накладені
центральним органом виконавчої
влади або його територіальними
органами, зазначеним у частині
шостій цієї статті, без здійснення

меншим
ніж
п’ятнадцять
робочих днів.
Невиконання припису про
усунення порушень вимог
законодавства
про
працю
тягне за собою застосування до
юридичної особи та фізичної
особи
фінансових
санкцій
(штрафу), передбачених цієї
статтею
за
відповідні
порушення.
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Розділ X
КОНТРОЛЬ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

заходу
державного
нагляду
(контролю) та видання припису,
на підставі рішення суду про
оформлення трудових відносин із
працівником, який виконував
роботу без укладення трудового
договору, та встановлення періоду
такої роботи чи роботи на умовах
неповного робочого часу в разі
фактичного виконання роботи
повний робочий час, установлений
на підприємстві, в установі,
організації.
Виконання
постанови
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань державного
нагляду
та
контролю
за
додержанням законодавства про
працю, покладається на органи
державної виконавчої служби.
Сплата штрафу не звільняє від
усунення порушень законодавства
про працю.
Закон України «Про зайнятість населення»
Розділ X
Розділ X
І
НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ТА
НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ТА
У ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У
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СФЕРІ
ЗАЙНЯТОСТІ
НАСЕЛЕННЯ
Стаття 52. Контроль за
додержанням законодавства про
зайнятість населення
1. Державний контроль за
додержанням законодавства про
зайнятість населення здійснює
уповноважений
орган
з
реалізації державної політики з
питань державного нагляду та
контролю
за
дотриманням
законодавства про зайнятість
населення та центральний орган
виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової
міграції,
в
межах
їх
повноважень.

СФЕРІ
ЗАЙНЯТОСТІ
НАСЕЛЕННЯ
Стаття
52.
Нагляд
(контроль) за додержанням
законодавства про зайнятість
населення
1.
Державний
нагляд
(контроль)
за
додержанням
законодавства
про
зайнятість
населення
здійснює
уповноважений орган з реалізації
державної політики з питань
державного нагляду та контролю за
дотриманням законодавства про
зайнятість
населення
та
центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, в
межах їх повноважень.
2.
Органи
місцевого
самоврядування
здійснюють
контроль
за
додержанням
законодавства про зайнятість
населення на підприємствах, в
установах і організаціях, що
перебувають
у
їх
функціональному

СФЕРІ
ЗАЙНЯТОСТІ
НАСЕЛЕННЯ
Стаття
52.
Нагляд
(контроль) за додержанням
законодавства про зайнятість
населення
1.
Державний
нагляд
(контроль)
за
додержанням
законодавства про зайнятість
населення
здійснює
уповноважений орган з реалізації
державної політики з питань
державного нагляду та контролю
за дотриманням законодавства
про зайнятість населення та
центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, в
межах їх повноважень.
2.
Органи
місцевого
самоврядування здійснюють
контроль
за
додержанням
законодавства про зайнятість
населення на підприємствах, в
установах і організаціях, що
перебувають у комунальній
власності
відповідних

-63Н.д.Каплін
С.М. (Реєстр.картка
№144)
частину
другу
статті 52 викласти в
такій редакції:
«2.
Органи
місцевого
самоврядування
здійснюють контроль
за
додержанням
законодавства
про
зайнятість населення
на підприємствах, в
установах
і
організаціях,
що
перебувають
у
комунальній
власності відповідних
територіальних
громад.»
Враховано
Колізія!!!
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2. Громадський контроль у
сфері
зайнятості
населення
здійснюють професійні спілки та
їх об'єднання, роботодавці та їх
об'єднання.
Стаття 53. Відповідальність
за порушення законодавства про
зайнятість населення
…
9. Штрафи, накладення яких
передбачено цією статтею, є
фінансовими санкціями і не
належать до адміністративногосподарських
санкцій,
визначених
главою
27
Господарського
кодексу
України.

Штрафи,
зазначені
у
частинах другій - сьомій цієї
статті,
накладаються
уповноваженим
органом
з

підпорядкуванні.
3. Громадський контроль у
сфері
зайнятості
населення
здійснюють професійні спілки та
їх об'єднання, роботодавці та їх
об'єднання.
Стаття 53. Відповідальність
за порушення законодавства про
зайнятість населення
…
9. Штрафи, накладення яких
передбачено цією статтею, є
фінансовими санкціями і не
належать до адміністративногосподарських
санкцій,
визначених
главою
27
Господарського кодексу України
та можуть бути накладені
протягом шести місяців з дня
виявлення порушень вимог
законодавства про зайнятість
населення, але не пізніш як
через один рік з дня вчинення
правопорушення.
Штрафи, зазначені у частинах
другій - сьомій цієї статті,
накладаються
уповноваженим
органом з реалізації державної

територіальних громад
3. Громадський контроль у
сфері
зайнятості
населення
здійснюють професійні спілки та
їх об'єднання, роботодавці та їх
об'єднання.
Стаття 53. Відповідальність
за порушення законодавства про
зайнятість населення
…
9. Штрафи, накладення яких
передбачено цією статтею, є
фінансовими санкціями і не
належать до адміністративногосподарських
санкцій,
визначених
главою
27
Господарського кодексу України
та можуть бути накладені
протягом шести місяців з дня
виявлення порушень вимог
законодавства про зайнятість
населення, але не пізніш як
через один рік з дня його
вчинення.
Штрафи,
зазначені
у
частинах другій - сьомій цієї
статті,
накладаються
уповноваженим
органом
з
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реалізації державної політики з
питань державного нагляду та
контролю
за
дотриманням
законодавства про зайнятість
населення
у порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України.

політики з питань державного
нагляду
та
контролю
за
дотриманням законодавства про
зайнятість населення у порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України.
10. У разі вчинення
суб’єктом
господарювання
правопорушень, передбачених
частиною другою - восьмою
цієї статті, вперше, фінансові
санкції (штрафи), передбачені
цією
статтею,
не
застосовуються, а видається
припис
про
усунення
виявлених порушень вимог
законодавства про зайнятість
населення
із
зазначенням
граничного
строку
його
виконання, який не може бути
меншим
ніж
п’ятнадцять
робочих днів.
Невиконання припису щодо
усунення
порушень
вимог
законодавства про працю тягне
за собою застосування до
суб’єкта
господарювання

реалізації державної політики з
питань державного нагляду та
контролю
за
дотриманням
законодавства про зайнятість
населення
у
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України.
10. У разі вчинення
суб’єктом
господарювання
правопорушень, передбачених
частиною другою - восьмою
цієї статті, вперше, фінансові
санкції (штрафи), передбачені
цією
статтею,
не
застосовуються, а видається
припис
про
усунення
виявлених порушень вимог
законодавства про зайнятість
населення
із
зазначенням
граничного
строку
його
виконання, який не може бути
меншим
ніж
п’ятнадцять
робочих днів.
Невиконання
припису
щодо
усунення
порушень
вимог
законодавства
про
працю
тягне
за
собою
застосування
до
суб’єкта
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10. У разі несплати (відмови
від сплати) протягом місяця
передбачених
цією
статтею
штрафів
їх
стягнення
здійснюється
в
судовому
порядку.
Суми
штрафів,
зазначених у частинах другій,
п'ятій та шостій цієї статті,
зараховуються
до
бюджету
Фонду
загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування України на випадок
безробіття, а ті, що зазначені у
частинах третій, четвертій, сьомій
та восьмій, - до державного
бюджету.
11. Посадові особи суб'єкта
господарювання,
що
надає
послуги з посередництва у
працевлаштуванні, які порушили
вимоги законодавства під час
надання таких послуг, несуть
відповідальність
згідно
із
законодавством.
Невиконання

фінансових санкцій (штрафу), господарювання
фінансових
передбачених цієї статтею за санкцій
(штрафу),
відповідні порушення.
передбачених цієї статтею за
відповідні порушення.
11. У разі несплати (відмови
11. У разі несплати (відмови
від сплати) протягом місяця від сплати) протягом місяця
передбачених
цією
статтею передбачених
цією
статтею
штрафів їх стягнення здійснюється штрафів
їх
стягнення
в судовому порядку. Суми здійснюється в судовому порядку.
штрафів, зазначених у частинах Суми штрафів, зазначених у
другій, п'ятій та шостій цієї статті, частинах другій, п'ятій та шостій
зараховуються до бюджету Фонду цієї статті, зараховуються до
загальнообов'язкового державного бюджету
Фонду
соціального страхування України загальнообов'язкового
на випадок безробіття, а ті, що державного
соціального
зазначені у частинах третій, страхування України на випадок
четвертій, сьомій та восьмій, - до безробіття, а ті, що зазначені у
державного бюджету.
частинах третій, четвертій, сьомій
та восьмій, - до державного
бюджету.
12. Посадові особи суб'єкта
12. Посадові особи суб'єкта
господарювання, що надає послуги господарювання,
що
надає
з
посередництва
у послуги з посередництва у
працевлаштуванні, які порушили працевлаштуванні, які порушили
вимоги законодавства під час вимоги законодавства під час
надання таких послуг, несуть надання таких послуг, несуть
відповідальність
згідно
із відповідальність
згідно
із
законодавством.
Невиконання законодавством.
Невиконання
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суб'єктом господарювання, що
надає послуги з посередництва у
працевлаштуванні,
вимог
законодавства під час надання
таких послуг є підставою для
прийняття
рішення
про
припинення
діяльності
або
анулювання ліцензії органом
ліцензування.

суб'єктом господарювання, що
надає послуги з посередництва у
працевлаштуванні,
вимог
законодавства під час надання
таких послуг є підставою для
прийняття
рішення
про
припинення
діяльності
або
анулювання
ліцензії
органом
ліцензування.

суб'єктом господарювання, що
надає послуги з посередництва у
працевлаштуванні,
вимог
законодавства під час надання
таких послуг є підставою для
прийняття
рішення
про
припинення
діяльності
або
анулювання ліцензії органом
ліцензування.

Стаття 166-21. Порушення
порядку здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності
Порушення встановленого
законом порядку здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності, а саме:
порушення
строків
здійснення заходів державного
нагляду (контролю);
порушення
періодичності
здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю);
проведення
заходів
державного нагляду (контролю)
за
відсутності
підстав,

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 166-21. Порушення
Стаття 166-21. Порушення
порядку здійснення державного порядку здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності
господарської діяльності
Порушення
встановленого
Порушення встановленого
законом
порядку
здійснення законом порядку здійснення
заходів
державного
нагляду заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської (контролю)
у
сфері
діяльності, а саме:
господарської діяльності, а саме:
порушення строків здійснення
порушення
строків
заходів
державного
нагляду здійснення заходів державного
(контролю);
нагляду (контролю);
порушення
періодичності
порушення
періодичності
здійснення
планових
заходів здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю); державного нагляду (контролю);
проведення
заходів
проведення
заходів
державного нагляду (контролю) за державного нагляду (контролю)
відсутності підстав, установлених за
відсутності
підстав,
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установлених законом;
проведення
планових
заходів державного нагляду
(контролю) без своєчасного
письмового повідомлення або з
порушенням строків такого
повідомлення,
якщо
необхідність
та
строк
зазначеного
повідомлення
встановлені законом;
проведення
позапланових
заходів державного нагляду
(контролю) без погодження
відповідного
центрального
органу виконавчої влади або
відповідного
державного
колегіального органу, якщо
отримання такого погодження є
обов’язковим відповідно до
закону;
здійснення
заходів
державного нагляду (контролю)
без застосування акта перевірки,
що містить перелік питань для
проведення перевірки виконання
вимог законодавства у сфері
господарської діяльності;
порушення встановленого

законом;
проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)
без
своєчасного
письмового
повідомлення або з порушенням
строків такого повідомлення,
якщо необхідність та строк
зазначеного
повідомлення
встановлені законом;

установлених законом;
проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)
без своєчасного письмового
повідомлення або з порушенням
строків такого повідомлення,
якщо необхідність та строк
зазначеного
повідомлення
встановлені законом;

проведення
позапланових
заходів
державного
нагляду
(контролю)
без
погодження
відповідного центрального органу
виконавчої
влади
або
відповідного
державного
колегіального
органу,
якщо
отримання такого погодження є
обов’язковим
відповідно
до
закону;
здійснення
заходів
державного нагляду (контролю)
без застосування акта перевірки,
що містить перелік питань для
проведення перевірки виконання
вимог законодавства у сфері
господарської діяльності;
порушення
встановленого

проведення
позапланових
заходів державного нагляду
(контролю) без погодження
відповідного
центрального
органу виконавчої влади або
відповідного
державного
колегіального органу, якщо
отримання такого погодження є
обов’язковим відповідно до
закону;
здійснення
заходів
державного нагляду (контролю)
без застосування акта перевірки,
що містить перелік питань для
проведення перевірки виконання
вимог законодавства у сфері
господарської діяльності;
порушення
встановленого
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Законом України "Про основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності"
порядку
відбору
зразків
продукції;
проведення
перевірки
додержання
вимог
законодавства,
нагляд
(контроль)
за додержанням
якого
не
належить
до
повноважень органу державного
нагляду
(контролю),
встановлених законом;
висунення
вимог
щодо
надання документів, інформації,
зразків
продукції,
що
не
стосуються здійснення заходу
державного нагляду (контролю);
невнесення або внесення
недостовірних відомостей чи
відомостей не в повному обсязі
щодо
заходів
державного
нагляду
(контролю)
до
інтегрованої
автоматизованої
системи державного нагляду
(контролю);
ненадання або надання з

Законом України "Про основні
засади
державного
нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності"
порядку
відбору
зразків продукції;
проведення
перевірки
додержання вимог законодавства,
нагляд (контроль) за додержанням
якого
не
належить
до
повноважень органу державного
нагляду (контролю), встановлених
законом;
висунення
вимог
щодо
надання документів, інформації,
зразків
продукції,
що
не
стосуються здійснення заходу
державного нагляду (контролю);
невнесення або внесення
недостовірних відомостей чи
відомостей не в повному обсязі
щодо заходів державного нагляду
(контролю)
до
інтегрованої
автоматизованої
системи
державного нагляду (контролю);
ненадання

або

надання

Законом України "Про основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності"
порядку
відбору
зразків
продукції;
проведення
перевірки
додержання
вимог
законодавства, нагляд (контроль)
за додержанням якого не
належить до повноважень органу
державного нагляду (контролю),
встановлених законом;

висунення
вимог
щодо
надання документів, інформації,
зразків
продукції,
що
не
стосуються здійснення заходу
державного нагляду (контролю);
невнесення або внесення
недостовірних відомостей чи
відомостей не в повному обсязі
щодо
заходів
державного
нагляду
(контролю)
до
інтегрованої
автоматизованої
системи державного нагляду
(контролю);
з
ненадання або надання з
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порушенням
установленого
законом строку акта перевірки,
складеного за результатами
заходу державного нагляду
(контролю),
Відсутній.

тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб
органу державного нагляду
(контролю) від п’ятдесяти до
ста
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно
протягом року після накладення
адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб від
ста
до
ста
п’ятдесяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.
Відсутня.

порушенням
установленого
законом строку акта перевірки,
складеного
за
результатами
заходу
державного
нагляду
(контролю);
винесення
приписів,
розпоряджень,
податкових
повідомлень-рішень, вимог та
рішень
про
накладення
фінансових
стягнень,
що
скасовані в адміністративному
чи судовому порядку –
тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб органу
державного нагляду (контролю)
від вісімдесяти до ста тридцяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно
протягом року після накладення
адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб від ста
тридцяти
до
двохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.
Стаття 16624. Безпідставне
звернення
про
порушення

порушенням
установленого
законом строку акта перевірки,
складеного за результатами
заходу
державного
нагляду
-75(контролю),
Н.д.Лопушанський
Виключено
А.Я.
(Реєстр.картка
№125)
у частині першій
статті 166-21 КУАП
новий абзац вилучити
Враховано
тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб
органу
державного
нагляду
(контролю) від п’ятдесяти до
ста
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно
протягом року після накладення
адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб від
ста
до
ста
п’ятдесяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.
Виключено

Враховано
-84Н.д.Каплін
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суб’єктом
господарювання
вимог законодавства
Безпідставне звернення до
органів державного нагляду
(контролю)
про
порушення
суб’єктом
господарювання
чинного законодавства, а так
само
подання
завідомо
неправдивих відомостей про їх
діяльність, які стали підставою
для ініціювання заходів зі
здійснення державного нагляду
(контролю) тягне за собою накладення
штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Дії, передбачені частиною
першою цієї статті, вчинені
особою, яку протягом року було
піддано
адміністративному
стягненню
за
таке
саме
правопорушення, або вчинені з
використанням
службового
становища, тягнуть за собою накладення
штрафу від ста п’ятдесяти до
трьохсот
неоподатковуваних

С.М.
статтю
166-24
КУАП виключити
-85Н.д.Ляшко
О.В.
Пункт 2 частини
п’ятої
Розділу
І
проекту вилучити, а
саме вилучити нову
статтю
166-24
Кодексу України про
адміністративні
правопорушення або
викласти її в такій
редакції:
-86Н.д.Логвинський Г.В.
Статтю
166-24
Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
виключити;
-87- Н.д.Дроздик
О.В.
Пункти 2, 4-5
частини
п’ятої
розділу
1
–
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Стаття 1886. Невиконання
законних вимог посадових осіб
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та
контролю
за
додержанням
законодавства про працю, або
створення
перешкод
для
діяльності цього органу
Невиконання законних вимог
посадових осіб центрального
органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику з
питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про
працю, щодо усунення порушень
законодавства про працю та
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування
або
створення
перешкод
для
діяльності цього органу –

мінімумів доходів громадян.
Стаття 1886. Невиконання
законних вимог посадових осіб
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та
контролю
за
додержанням
законодавства про працю, або
недопущення посадових осіб
цього органу до проведення
перевірки
Невиконання законних вимог
посадових
осіб
центрального
органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику з
питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про
працю, щодо усунення порушень
законодавства
про
працю,
зайнятість
населення
та
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування,
або
недопущення посадових осіб
цього органу до проведення
перевірки –

виключити
Стаття 1886. Невиконання
законних вимог посадових осіб
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та
контролю
за
додержанням
законодавства про працю, або
недопущення посадових осіб
цього органу до проведення
перевірки.
Невиконання
законних
вимог
посадових
осіб
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та
контролю
за
додержанням
законодавства про працю, щодо
усуненняпорушень
законодавства
про
працю,
зайнятість
населення
та
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування,
або
недопущення посадових осіб
цього органу до проведення
перевірки
за
відсутності
встановлених законом підстав
–

-91- Н.д.Продан
О.П. (Реєстр.картка
№304)
У
абзаці
другому пункту 3
частини 5 розділу І
законопроекту слова
«до
проведення
перевірки» замінити
словами
«до
проведення
передбаченої законом
перевірки»
Відхилено
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тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб від
п'ятдесяти
до
ста
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.
Стаття
221.
Районні,
районні у місті, міські чи
міськрайонні суди (судді)
Судді районних, районних у
місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про
адміністративні правопорушення,
передбачені частинами першою четвертою та сьомою статті 41,
статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2,
частиною першою статті 44,
статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2,
частинами другою, четвертою та
п'ятою статті 85, статтями 85-1,
88 - 88-2, 90, 91, 92-1, статтями
98, 101-103, частиною першою
статті 106-1, статтями 106-2, 1071, частиною другою статті 112,
частинами четвертою та сьомою
статті 121, частиною четвертою
статті 122, статтями 122-2, 122-4,
122-5, частинами другою і
третьою статті 123, статтею 124,
частиною четвертою статті 127,

тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб від
п'ятдесяти
до
ста
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.
Стаття 221. Районні, районні
у місті, міські чи міськрайонні
суди (судді)
Судді районних, районних у
місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про
адміністративні правопорушення,
передбачені частинами першою четвертою та сьомою статті 41,
статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2,
частиною першою статті 44,
статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2,
частинами другою, четвертою та
п'ятою статті 85, статтями 85-1, 88 88-2, 90, 91, 92-1, статтями 98, 101103, частиною першою статті 1061, статтями 106-2, 107-1, частиною
другою статті 112, частинами
четвертою та сьомою статті 121,
частиною четвертою статті 122,
статтями 122-2, 122-4, 122-5,
частинами другою і третьою статті
123, статтею 124, частиною
четвертою статті 127, статтею 127-

тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб від
п'ятдесяти
до
ста
неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян
Стаття
221.
Районні,
районні у місті, міські чи
міськрайонні суди (судді)
Судді районних, районних у
місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про
адміністративні правопорушення,
передбачені частинами першою четвертою та сьомою статті 41,
статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2,
частиною першою статті 44,
статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2,
частинами другою, четвертою та
п'ятою статті 85, статтями 85-1, 88
- 88-2, 90, 91, 92-1, статтями 98,
101-103, частиною першою статті
106-1, статтями 106-2, 107-1,
частиною другою статті 112,
частинами четвертою та сьомою
статті 121, частиною четвертою
статті 122, статтями 122-2, 122-4,
122-5, частинами другою і
третьою статті 123, статтею 124,
частиною четвертою статті 127,
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статтею 127-1, статтею 130,
частиною третьою статті 133,
статтями 135-1, 139, частиною
четвертою статті 140, статтями
146, 149-1, частиною другою
статті 154, статтею 155-1,
частинами першою, третьою і
четвертою статті 156, статтями
160, 162 - 162-3, 163-1- 163-4,
частиною другою статті 163-7,
статтями 163-12, 164, 164-3, 164-5
- 164-16, 166-1 - 166-4, частинами
першою, другою, дев'ятою та
десятою статті 166-6, 166-8 - 16612, 166-14 - 166-18, 166-21, 16622, 166-23, 171-2, 172-4 - 172-20,
173 - 173-2, 174, 177-2, частиною
третьою статті 178, статтею 1801, частинами першою, другою і
третьою статті 181, частиною
другою статті 182, статтями 184 185-11, 185-13, 186-5 - 186-7, 187,
188, 188-1, 188-13 (крім справ про
адміністративні правопорушення,
пов’язані
з
невиконанням
законних вимог державного
виконавця), 188-14, 188-16, 18817, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27,
188-28, 188-31, 188-32, 188-33,
188-34, 188-35, 188-38, 188-39,

1, статтею 130, частиною третьою
статті 133, статтями 135-1, 139,
частиною четвертою статті 140,
статтями 146, 149-1, частиною
другою статті 154, статтею 155-1,
частинами першою, третьою і
четвертою статті 156, статтями 160,
162 - 162-3, 163-1- 163-4, частиною
другою статті 163-7, статтями 16312, 164, 164-3, 164-5 - 164-16, 166-1
- 166-4, частинами першою,
другою, дев'ятою та десятою статті
166-6, 166-8 - 166-12, 166-14 - 16618, 166-21, 166-22, 166-23, 166-24,
171-2, 172-4 - 172-20, 173 - 173-2,
174, 177-2, частиною третьою
статті
178,
статтею
180-1,
частинами першою, другою і
третьою статті 181, частиною
другою статті 182, статтями 184 185-11, 185-13, 186-5 - 186-7, 187,
188, 188-1, 188-13 (крім справ про
адміністративні правопорушення,
пов’язані з невиконанням законних
вимог державного виконавця), 18814, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22,
188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 18832, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38,
188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 18846, 188-47, 188-48, частиною

статтею 127-1, статтею 130,
частиною третьою статті 133,
статтями 135-1, 139, частиною
четвертою статті 140, статтями
146, 149-1, частиною другою
статті 154, статтею 155-1,
частинами першою, третьою і
четвертою статті 156, статтями
160, 162 - 162-3, 163-1- 163-4,
частиною другою статті 163-7,
статтями 163-12, 164, 164-3, 164-5
- 164-16, 166-1 - 166-4, частинами
першою, другою, дев'ятою та
десятою статті 166-6, 166-8 - 16612, 166-14 - 166-18, 166-21, 16622, 166-23, 171-2, 172-4 - 172-20,
173 - 173-2, 174, 177-2, частиною
третьою статті 178, статтею 180-1,
частинами першою, другою і
третьою статті 181, частиною
другою статті 182, статтями 184 185-11, 185-13, 186-5 - 186-7, 187,
188, 188-1, 188-13 (крім справ про
адміністративні правопорушення,
пов’язані
з
невиконанням
законних
вимог
державного
виконавця), 188-14, 188-16, 18817, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27,
188-28, 188-31, 188-32, 188-33,
188-34, 188-35, 188-38, 188-39,
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188-40, 188-41, 188-45, 188-46,
188-47, 188-48, частиною першою
статті 189-1, статтями 189-3, 190,
191, 193, 195-1 - 195-6, статтями
204-1, 204-2, 204-3, 206-1, 212-2 212-21 цього Кодексу, а також
справи
про
адміністративні
правопорушення,
вчинені
особами віком від шістнадцяти до
вісімнадцяти років.
Стаття 255. Особи, які
мають
право
складати
протоколи про адміністративні
правопорушення
У
справах
про
адміністративні правопорушення,
що розглядаються органами,
зазначеними в статтях 218 - 221
цього Кодексу, протоколи про
правопорушення мають право
складати:
1) уповноважені на те
посадові особи:
…
центрального
органу
виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері
розвитку
підприємництва,
державної
регуляторної

першою статті 189-1, статтями 1893, 190, 191, 193, 195-1 - 195-6,
статтями 204-1, 204-2, 204-3, 206-1,
212-2 - 212-21 цього Кодексу, а
також справи про адміністративні
правопорушення, вчинені особами
віком
від
шістнадцяти
до
вісімнадцяти років.

Стаття 255. Особи, які мають
право складати протоколи про
адміністративні правопорушення
У справах про адміністративні
правопорушення,
що
розглядаються
органами,
зазначеними в статтях 218 - 221
цього Кодексу, протоколи про
правопорушення мають право
складати:
1) уповноважені на те
посадові особи:
…
центрального
органу
виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері
розвитку
підприємництва,
державної регуляторної політики,
державної політики у сфері

188-40, 188-41, 188-45, 188-46,
188-47, 188-48, частиною першою
статті 189-1, статтями 189-3, 190,
191, 193, 195-1 - 195-6, статтями
204-1, 204-2, 204-3, 206-1, 212-2 212-21 цього Кодексу, а також
справи
про
адміністративні
правопорушення,
вчинені
особами віком від шістнадцяти до
вісімнадцяти років.
Стаття 255. Особи, які
мають право складати протоколи
про
адміністративні
правопорушення
У
справах
про
адміністративні правопорушення,
що розглядаються органами,
зазначеними в статтях 218 - 221
цього Кодексу, протоколи про
правопорушення мають право
складати:
1) уповноважені на те
посадові особи:
…
центрального
органу
виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері
розвитку
підприємництва,
державної
регуляторної
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політики, державної політики у ліцензування, дозвільної системи політики, державної політики у
сфері ліцензування, дозвільної (статті 166-10, 166-12, 166-21, сфері ліцензування, дозвільної
системи (статті 166-10, 166-12, 166-24, 188-38, 188-45)
системи (статті 166-10, 166-12,
166-21, 188-38, 188-45)
…
166-21, 188-38, 188-45)
…
…
2)
посадові
особи,
2)
посадові
особи,
уповноважені на те виконавчими
уповноважені на те виконавчими
комітетами (а у населених
комітетами (а у населених
пунктах,
де
не
створено
пунктах,
де
не
створено
виконавчих
комітетів,
виконавчих
комітетів,
виконавчими
органами,
що
виконавчими
органами,
що
виконують їх повноваження)
виконують їх повноваження)
сільських, селищних, міських
сільських, селищних, міських
рад (частини перша - четверта
рад (статті, статті 96-2, 103-1,
статті 41, статті 96-2, 103-1, 103103-2, 103-3, 104, частина перша
2, 103-3, 104, частина перша
статті 106-1, статті 106-2, 127-2,
статті 106-1, статті 106-2, 127-2,
149 - 152, частини третя - п’ята
149 - 152, частини третя - п’ята
статті 152-1, статті 154, 155, 155статті 152-1, статті 154, 155, 1552, 156, 156-1, 156-2, 159 - 160,
2, 156, 156-1, 156-2, 159 - 160,
стаття 175-1 (за порушення,
стаття 175-1 (за порушення,
вчинені у місцях, заборонених
вчинені у місцях, заборонених
рішенням відповідної сільської,
рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статті
селищної, міської ради), статті
183, 185-1, 186-5, 197, 198);
183, 185-1, 186-5, 197, 198);
…
…
Стаття

5.

Пільги

щодо

Закон України «Про судовий збір»
Стаття 5. Пільги щодо сплати
Стаття 5.

Пільги

щодо

-104- Н.д.Дроздик
О.В. (Реєстр.картка
№236)
Частину
п’яту
розділу 1 доповнити
новим
пунктом
такого змісту:
«У
пункті
2
частини
першої
статті 255 слова та
цифри
«частини
перша - четверта
статті 41» замінити
словом
«статті»
Враховано
Редакційна помилка
– напевно мало б бути
«статті 41», але
…воно нам треба?!
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сплати судового збору
1. Від сплати судового збору
під час розгляду справи в усіх
судових
інстанціях
звільняються:
…
20)
центральний
орган
виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань
нагляду
та
контролю
за
додержанням законодавства про
працю, структурні підрозділи
виконавчих органів міських
рад міст обласного значення та
об’єднаних
територіальних
громад, на які покладені функції
із здійснення контролю за
додержанням законодавства про
працю та зайнятість населення.
Народні депутати України:
Порошенко О.П.
Денісова Л.Л.
Галасюк В.В.
Продан О.П.
Острікова Т.Г.
Кіраль С.І.
Єфімов М.В.

судового збору
сплати судового збору
1. Від сплати судового збору
1. Від сплати судового збору
під час розгляду справи в усіх під час розгляду справи в усіх
судових інстанціях звільняються: судових
інстанціях
звільняються:
…
…
20)
центральний
орган
20)
центральний
орган
виконавчої влади, що реалізує виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань державну політику з питань
нагляду
та
контролю
за нагляду
та
контролю
за
додержанням законодавства про додержанням законодавства про
працю, на який покладені працю, його територіальні
функції
із
здійснення органи
державного нагляду (контролю)
за додержанням законодавства
про працю та зайнятість
населення.
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Мельничук І.І.
Розенблат Б.С.
Кужель О.В.
Кривошея Г.Г.
Хміль М.М.
Дубінін О.І.
Нечаєв О.І.
Семенуха Р.С.
Попов І.В.
Вадатурський А.О.
Мацола Р.М.
Шинькович А.В.
Дідич В.В.

