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Від 20.11.2018р №02/18-2018

Комітет Верховної ради України
з питань соціальної політики,
занятості та пенсійного забезпечення
Шановні члени комітету!
Наша асоціація ознайомилася з пропозиціями 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» (реєстр. № 6489), які надійшли від
народних депутатів України до другого читання.
Зазначений законопроект спрямований на усунення ряду недоліків діючого
порядку проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок за
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, які останнім часом
спричиняють надмірний контрольний та, за фактом, корупційний тиск на бізнес. На
існування таких проблем останнім часом постійно вказують роботодавці, які входять
до складу нашої асоціації.
Основні причини виникнення зазначених проблем полягають в наступному:
- дублювання функцій здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням
законодавства про працю та зайнятість населення одночасно державними органами
виконавчої влади (зокрема Держпраці та ДФС) та органами місцевого самоврядування;
- нечіткість (недостатня визначеність) порядку проведення перевірок за
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (зокрема
невіповідність окремих процедур вимогам Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);
відсутність будь-якої відповідальності за неправомірне або з порушеннями виконання
контролюючих функцій службовими/посадовими особами відповідних органів
виконавчої влади та органів місцевого самворядування, перевищення ними службових
обов’язків тощо.
Як наслідок, такий дисбаланс між наявними широкими владними
повноваженнями та відсутністю відповідальності у разі зловживання повноваженнями,
призводить до численних порушень прав роботодавців і, перш за все, малого та
середнього бізнесу, а також не сприяє належному захисту прав і законних інтересів
найманих працівників.
Вивчивши пропозиції народних депутатів України до законопроекту, які надійшли до
другого читання, хочемо звернути увагу членів комітету, що для малого і середнього
бізнесу ключовими є такі позиції (та відповідні положення законопроекту), які народні
обранці пропонують вилючити чи змінити:
1) виключення з переліку повноважень органів місцевого самоврядування права
організовувати проведення перевірок з питань додержання законодавства про працю та
Ми формуємо образ підприємця в свідомості громадян як - ТВОРЦЯ суспільних благ.

Юридична адреса:
ГО «ВОО «Спілка підприємців «Стіна»
вул. Константиновича 11, кв. 16
м. Вінниця, 21000, Україна
тел:(063) 778-16-16
тел. (098) 540-75-93

зайнятість населення та застосовувати фінансові санкції у разі виявлення порушень (це
повноваження уже надано Держпраці, а в частині сплати податків та ЄСВ – органам
ДФС);
2) надання переваги підходам запобігання чи вжиття заходів для усунення
порушень при оформленні та веденні кадрової документації, здійсненні нарахування та
виплати заробітних плат тощо замість покарання і притягнення до відповідальності
(наприклад, передування припису про усунення порушення притягненню до
відповідальності, ненакладення штрафу у разі вчинення незначного порушення
вперше);
3) встановлення граничних строків притягнення до відповідальності за
недодержання законодавства про працю і зайнятість населення та застосування до
суб’єктів господарювання фінансових санкцій за відповідні порушення (наприклад,
можливість накладення штрафу протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але
не пізніш як через один рік з дня його вчинення);
4) встановлення відповідальності службових/посадових осіб відповідних
контролюючих органів за порушення порядку ініціювання і проведення перевірок з
питань додержання законодавства про працю та зайнятість населення, безпідставне
притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності тощо (наприклад, якщо в
адміністративному або судовому порядку було встановлено факт відповідних порушень з
боку службових/посадових осіб органів державного нагляду (контролю)).
Зважаючи на викладене, просимо залишити в законопроекті, що пропонується до
розгляду у другому читанні, згадані вище положення. Так само, враховуючи як
економічну, так і соціальну важливість законопроекту № 6489 та очікування бізнесу від
передбачених в ньому позитивних змін, просимо Вас докласти максимум зусиль для
якнайшвидшого включення законопроекту до порядку денного пленарних засідань
Верховної Ради України, розгляду та прийняття його в цілому.
З повагою та від імені учасників
Спілки підприємців «СТІНА»,
Голова правління

О.Печалін
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