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Щодо аналізу діяльності Фонду соціального захисту інвалідів 

 

 

Заслухавши інформацію директора Фонду соціального захисту інвалідів 

Артюха С.О. про діяльність Фонду, думки народних депутатів України – членів 

Комітету, Комітет зазначає наступне.    

 

На виконання постанови Верховної Ради Української РСР від 21.03.1991 

р. №876 «Про введення в дію Закону Української РСР «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Українській РСР» постановою Кабінету Міністрів 

Української РСР від 18.07.1991 р. №92 створено Фонд Української РСР 

соціального захисту інвалідів для фінансування робіт і програм по соціальній 

захищеності інвалідів.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.1993 р. №705 установу 

було перейменовано в Фонд України соціального захисту інвалідів.  

У 1995 році постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.1995 р. 

№441 Фонд України соціального захисту інвалідів визначено органом  

державної  виконавчої  влади, підвідомчим Мінсоцзахисту.  

У 2002 році у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.07.2002 р. №954, Фонд соціального захисту інвалідів реорганізовано в 

урядовий орган державного управління у складі Міністерства праці та 

соціальної політики, основними завданнями якого визначено участь у межах 

своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері соціального захисту 

інвалідів; здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і 
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організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих місць 

для забезпечення працевлаштування інвалідів. 

На виконання Указу Президента України від 9.12.2010 р. №1085 «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. №49 Фонд соціального захисту 

інвалідів реорганізовано у бюджетну установу з віднесенням її до сфери 

управління Державної служби з питань інвалідів та ветеранів. У 2013 році 

Фонд було віднесено до сфери управління Міністерства соціальної політики 

України.  

На сьогоднішній день Фонд соціального захисту інвалідів (далі –Фонд) 

є бюджетною установою, діяльність якої спрямовується, координується та 

контролюється Міністерством соціальної політики України. 
Для реалізації покладених на Фонд завдань в кожній області 

функціонують територіальні відділення Фонду. Загальна чисельність штатних 

працівників Фонду складає 522 одиниці. 

 

Наказом Мінпраці від 14.04.2011 р. №129 затверджено Положення про 

Фонд соціального захисту інвалідів, відповідно якого основними завданнями 

Фонду визначено: 

- реалізація в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення 

зайнятості та працевлаштування інвалідів; 

- виконання програм щодо соціального захисту інвалідів.  

 

Відповідно до покладених завдань Фонд забезпечує збір сум 

адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання 

підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, 

організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які 

використовують найману працю, нормативу робочих місць для 

працевлаштування інвалідів (законодавчо визначений ст.19 Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»). Ці кошти мають 

цільове призначення, надходять до спеціального фонду Державного бюджету 

України  і використовуються на створення робочих місць для 

працевлаштування інвалідів та фінансування інших заходів щодо соціальної, 

трудової, професійної реабілітації інвалідів. 

 

Виконання Фондом програм щодо соціального захисту інвалідів 

 

Бюджет Фонду формується за рахунок коштів Державного бюджету 

України (загальний і спеціальний фонд).  

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 

рік» Фонд є відповідальним виконавцем 2 бюджетних програм:  

КПКВК 2507040 «Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту 

інвалідів»; 
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КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів». 

 

1) Бюджетна програма за КПКВК 2507040 «Забезпечення діяльності 

Фонду соціального захисту інвалідів». 

Бюджетні призначення по цій програмі передбачені в сумі 25871,6 

тис.грн. і спрямовуються на забезпечення діяльності 522 штатних одиниць 

Фонду (заробітна плата з нарахуваннями) та інші поточні видатки на 

утримання. 

 

2) Бюджетна програма по КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, 

трудової та професійної реабілітації інвалідів». 

Бюджетні призначення по цій програмі передбачені в сумі 899 081,7 

тис.грн. (за рахунок загального і спеціального фонду) і спрямовуються на:  

- «Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями»; 

- «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів»; 

- «Забезпечення окремих категорій населення України технічними та 

іншими засобами реабілітації»; 

- «Розробку нових видів протезно-ортопедичних виробів та 

обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах»; 

- «Соціальну, трудову та професійну реабілітацію інвалідів, видатки на 

створення Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки 

та реабілітації інвалідів та Західного реабілітаційно-спортивного центру» 

(видатки за цим напрямом здійснюються лише за рахунок коштів спеціального 

фонду Державного бюджету України від надходження сум адміністративно-

господарських санкцій).  

 

Інформація щодо використання коштів по КПКВК 2507030 «Заходи із 

соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» у 2012 – 2014 роках 

додається (Додаток №1). 

 

Крім того, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики 

України від 04.04.2012 р. №192, через територіальні відділення Фонду 

здійснюється фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери 

УТОГ та УТОС, підприємств і об’єднань зазначених товариств, які 

спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних 

підрозділів; місцевих (обласних) осередків всеукраїнських громадських 

організацій інвалідів; всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх 

спілок, що розташовані поза межами м.Києва, по КПКВК 2505030 «Фінансова 

підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з 

відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», відповідальним 

виконавцем якої у 2012-2013 роках визначено Міністерство соціальної 

політики України. На 2014 рік затверджено видатки у сумі 41 457,9 тис.грн., з 

яких станом на 12.12.2014 р. профінансовано 35 126,6 тис.грн.  
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Видатки по напрямку соціальна, трудова та професійна реабілітація 

інвалідів здійснюються лише за рахунок коштів спеціального фонду 

Державного бюджету України. 

Джерелом цих коштів є надходження сум адміністративно-

господарських санкцій та пені, які використовуються Фондом виключно у 

відповідності та на напрямки, визначені у статті 20 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та згідно із Порядком 

використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за 

невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що 

надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 р. №70.  

Зокрема, адміністративно-господарські санкції спрямовуються на:  

 

1) заходи щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування 

інвалідів: 

 - на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів (технічне 

оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів, створення на 

робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і 

технічних умов, технічне переоснащення виробництва з метою створення 

додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів, цільова позика, 

дотації, компенсаційні виплати по єдиному соціальному внеску, підприємствам 

для випуску спеціальної літератури) (у 2014 році передбачено видатки на суму 

46,2 млн.грн.);  

На сьогоднішній день за рішенням Робочої групи з питань надання 

дозволів на право користування пільгами з оподаткування підприємствам 

громадських організацій інвалідів, яку створено на виконання наказу 

Міністерства соціальної політики України від 15.08.13 №504, Фондом 

профінансовано видатки для надання фінансової допомоги 31 підприємству на 

загальну суму майже 30,3 млн. грн. на створення 87 робочих місць для 

інвалідів (на 100% до прийнятих рішень). Разом з тим, існує проблема щодо 

проходження коштів через органи Держказначейства. 

 - на фінансування витрат на навчання інвалідів у вищих навчальних 

закладах, а також професійно-технічних та інших навчальних закладах для 

здобуття професії (перекваліфікації), в т. ч. за направленням Державної служби 

зайнятості (у 2014 році передбачено видатки на суму 13,2 млн.грн.); 

 - на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних 

центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів (у 2014 р. передбачені видатки на суму 82,5 

млн.грн.); 

 

2) соціальну реабілітацію (заходи, спрямовані на створення і 

забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, 

відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної, суспільної і 

родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та 

соціально-побутової адаптації тощо), а саме: 
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- на фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну 

реабілітацію інвалідів (у 2014 р. передбачені видатки в сумі 2,9 млн. грн.); 

- на передплату інвалідам І та ІІ групи одного друкованого 

періодичного видання на рік на одну особу (сім’ю такої особи), випуск 

спеціальної літератури та аудиозаписів з метою комплектування бібліотек (у 

2014 р. передбачені видатки в сумі 188,3 тис.грн.); 

- на оплату протезно-ортопедичним підприємствам вартості 

технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної 

складності) (у 2014 році передбачено видатки в сумі 5 млн.грн.); 

- на зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ 

для інвалідів, дітей-інвалідів, навчально-виробничих майстерень (класів, 

кабінетів) інтернатних установ, відділень реабілітації інвалідів та дітей-

інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), санаторних 

закладів для інвалідів, клініки Українського науково-дослідного інституту 

протезування, протезобудування, та відновлення працездатності, стаціонарів 

первинного і складного протезування казенних і державних протезно-

ортопедичних підприємств, що  належать до сфери управління Міністерства 

соціальної політики; (у 2014 р. передбачені видатки в сумі 243 тис.грн.); 

- на зміцнення матеріально-технічної бази спеціальних шкіл (шкіл-

інтернатів) I-III ступеня, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня, 

навчально-реабілітаційних центрів, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів, у яких навчаються учні  та студенти з числа  інвалідів  (у тому числі 

забезпечення професійно-діагностичним, медичним та реабілітаційним 

обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань 

професійної орієнтації та реабілітації інвалідів) (у 2014 р. передбачені видатки 

в сумі 4,5млн.грн.); 

- на організаційно-технічне забезпечення діяльності Фонду 

соціального захисту інвалідів, пов'язаної з реєстрацією та веденням обліку 

роботодавців, здійсненням контролю за надходженням суми санкцій та пені, 

судові витрати (у 2014 р. передбачені видатки в сумі 5 млн.грн.). 

Інформація щодо виконання Фондом бюджетної програми за рахунок 

коштів спеціального фонду Державного бюджету України у 2012 – 2014 

роках додається (Додаток №2). 

 

 

 

Реалізація Фондом заходів щодо забезпечення зайнятості 

та працевлаштування інвалідів 

 

Питанням особливої уваги Фонду протягом всього часу була і 

залишається активна участь у формуванні цілісної системи соціальної 

реабілітації інвалідів та реалізації в межах визначених повноважень комплексу 

заходів щодо соціальної, трудової, професійної та фізкультурно-спортивної їх 
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реабілітації, з метою залучення до суспільно-корисної діяльності, сприяння в 

здобутті освіти та подальшому працевлаштуванні людей з інвалідністю.  

Реабілітація осіб з інвалідністю, як система медичних, психологічних, 

педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, 

соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у 

відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для 

досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежності, трудової 

адаптації та інтеграції в суспільство, є одним з основних напрямків державної 

соціальної політики у відношенні до людей з інвалідністю. 

При цьому, вчасна і ефективна реабілітація людей з інвалідністю  

(медична, психолого-педагогічна, професійна, фізкультурно-спортивна, 

фізична, соціальна, психологічна, забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації) з урахуванням відновлення стану здоров’я людини, набуття 

певних вмінь, знань, сприяє трудовій реабілітації особи, дає їй можливість 

працевлаштуватися, знайти своє місце в суспільстві, реалізувати життєві 

потреби і здібності. 

Тому, один із головних напрямків реабілітації, а саме – трудову 

реабілітацію, потрібно розглядати в цілісному комплексі з іншими видами 

реабілітації. 

 

Україна першою з країн пострадянського простору, шляхом створення 

відповідних державних інституцій та квотування робочих місць, запровадила 

дієві законодавчі важелі соціальної відповідальності роботодавців щодо 

працевлаштування людей з інвалідністю. Так, статтею 19 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» визначено, що для 

підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій 

громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману 

працю (далі – підприємства), установлюється норматив робочих місць для 

працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 

до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця. 

Після внесення у 2001 році змін до статті 19 Закону «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», якою встановлено, що 4% 

норматив є нормою прямої дії, значно зросла кількість працюючих людей з 

інвалідністю на підприємствах (з 259 000 осіб у 2000 році до 441 737 осіб  у 

2013 році – станом на 01.12.2014 р.).   

За даними Мінсоцполітики станом на 01.01.2014 працевлаштовано 749,7 

тисяч осіб з інвалідністю, з яких 545,9 тисяч осіб працездатного віку.  

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», у разі невиконання встановленого нормативу 

робочих місць для працевлаштування інвалідів, підприємства мають 

сплачувати відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів 

адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі 

середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне 
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робоче місце, призначене для працевлаштування інвалідів і не зайняте 

інвалідом. Для підприємств, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір 

адміністративно-господарських санкцій визначається в розмірі половини 

середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві. 

Нараховані адміністративно-господарські санкції і пеня сплачуються 

підприємствами відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в 

їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (після сплати обов’язкових 

платежів). Слід звернути увагу на те, що підприємства, установи і організації, 

що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів, звільняються від сплати зазначених санкцій.  

 

З метою виконання роботодавцями нормативу створення робочих 

місць для працевлаштування людей з інвалідністю Фонд здійснює 

контроль у межах визначеної компетенції.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. 

№70 «Про реалізацію статей 19,20 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» звіти про зайнятість і працевлаштування 

інвалідів від роботодавців подаються один раз на рік до 1 березня відділенням 

Фонду за формою № 10-ПІ (річна), затвердженою наказом Міністерства праці 

та соціальної політики України від 10.02.07 №42.  

Забезпечуючи у межах визначених повноважень контроль за виконанням 

роботодавцями нормативу, територіальні відділення Фонду щорічно 

опрацьовують близько 102 тисяч звітів про зайнятість і працевлаштування 

інвалідів (83 586 роботодавців виконують встановлений норматив, що складає 

83% від загальної чисельності роботодавців). 

Завдяки діяльності Фонду спостерігаються позитивні тенденції щодо 

збільшення кількості роботодавців, зокрема бюджетних установ, які 

виконують встановлений норматив працевлаштування інвалідів, та кількості 

працюючих інвалідів в межах встановленого нормативу. 

Інформація  щодо  виконання роботодавцями нормативу робочих місць, 

призначених для працевлаштування інвалідів, відповідно до ст. 19 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності в Україні» додається       

(Додаток №3). 

 

Водночас, значна кількість підприємств не виконують встановлений  

норматив створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю 

та, відповідно до статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», щороку сплачують до спеціального фонду Державного 

бюджету України адміністративно-господарські санкції за невиконання 

зазначеного нормативу. 

Інформація щодо надходжень адміністративно-господарських санкцій  

від роботодавців за невиконання встановленого нормативу робочих місць для 

працевлаштування людей з інвалідністю у 2012 – 2014 роках додається 

(Додаток №4). 
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За останні роки спостерігається зменшення надходжень 

адміністративно-господарських санкцій до спеціального фонду 

Державного бюджету України. 

Якщо у 2012 році (станом на 01.10.12) до спеціального фонду 

держбюджету надійшло 191,3 млн. грн., то за аналогічні періоди у 2013 році – 

185,2 млн. грн., у 2014 році – 153,9 млн. грн. 

Основними причинами, які призвели до зменшення надходжень 

адміністративно-господарських санкцій є: 

1. Негативна судова практика розгляду судами справ щодо звільнення 

роботодавців від сплати санкцій у разі невиконання ними нормативу. 

В результаті несплати підприємствами адміністративно-господарських 

санкцій Державний бюджет України недоотримує кошти, сума яких за різними 

підрахунками може складати від сотень мільйонів до кількох мільярдів гривень 

на рік. Так, станом на 01.10.2014 р. заборгованість по сплаті адміністративно-

господарських санкцій та пені склала 1304,8 млн.грн.  

2. Послаблення державного нагляду та контролю за дотриманням 

роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів. 

Відповідно до Указу Президента від 09.12.10 № 1085 «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» функція контролю за 

дотриманням роботодавцями, які використовують найману працю, 

законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів передана від 

Фонду до Державної інспекції України з питань праці (далі – Держпраці 

України). 

Якщо у 2010 році Фондом проведено 7 618 перевірок дотримання 

роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів, за 

результатами яких донарахована сума адміністративно-господарських санкцій 

та пені склали понад 112 млн.грн., то у 2013 році Держпраці проведено 1820 

перевірок, за наслідками яких донараховано сума адміністративно-

господарських санкцій та пені становила менше 3,5 млн.грн. 

Недосконалість нормативно-правових актів, якими керуються працівники 

Держпраці України при здійсненні перевірок, впливає на якість позовної 

роботи відділень Фонду і, як наслідок, унеможливлює здійснення нарахувань. 

Залишається невизначеним питання про здійснення контролю за 

нарахуванням та сплатою адміністративно-господарських санкцій і пені за 

невиконання встановленого нормативу. Наразі це питання не відноситься до 

повноважень жодної державної установи. 

3. Відсутність у Фонді достовірної інформації про роботодавців з 

чисельністю працюючих від 8 осіб. 

З набуттям чинності Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» отримання даної 

інформації від Державного центру зайнятості стало неможливим.  

Фонд використовує інформацію за 2010 звітний рік, яку отримав від 

Державного центру зайнятості у 2011 році на підставі наказу Міністерства 

праці та соціальної політики України від 03.05.2007 р. №201 «Про 
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затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту 

населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, 

центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи 

Мінпраці щодо працевлаштування».  

Ще одним питанням в діяльності Фонду, яке потребує вирішення, є 

скорочення за останні два роки кількості підприємств громадських 

організацій інвалідів, яким з боку Фонду надається фінансова допомога.  

Основними причини, які призвели до скорочення фінансової допомоги 

підприємствам громадських організацій інвалідів за рахунок коштів Фонду, є: 

1. Зменшення надходжень адміністративно-господарських санкцій та пені 

до спеціального фонду Державного бюджету України 

2. Зменшення кількості підприємств громадських організацій інвалідів, 

які відповідають вимогам чинного законодавства для отримання фінансової 

допомоги (критерії отримання фінансової допомоги).  

3. Збільшення потреби у фінансуванні центрів реабілітації інвалідів, що 

також фінансується за рахунок  спеціального фонду Державного бюджету. 

На даний час Порядком використання сум адміністративно-

господарських санкцій та пені (затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 р. №70), передбачена норма, яка не дозволяє 

надати підприємству фінансову допомогу у разі зменшення чисельності 

працюючих інвалідів на підприємстві більше ніж на 10%. Не виконання цієї 

норми є основною причиною відмови у наданні фінансової допомоги 

підприємствам  громадських організацій інвалідів. 

Разом з тим, є об’єктивні обставини виникнення такої ситуації на 

підприємстві. Зокрема, внаслідок технічного переоснащення підприємств 

виникає необхідність у закритті робочих місць, на яких використовувалась 

некваліфікована праця, застарілі обладнання та технології з одночасним 

впровадженням сучасних робочих місць, які підвищують ефективність 

виробництва. Тому дія норми щодо обов’язкового збереження існуючих 

робочих місць призводить до погіршення фінансового становища цих 

підприємств і не дозволяє їм залучати бюджетні кошти для розширення і 

переоснащення виробництва.  

 

У другій половині 2014 року відбулися зміни у порядку забезпечення 

окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації. 

Зокрема, внесено зміни до Порядку забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій 

населення, переліку таких засобів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.04.12 №321. 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 12.08.2014 р. 

№541 прийнято рішення про ліквідацію ПО «Укрпротез». На даний час 

ліквідаційною комісією завершується здійснення необхідних заходів щодо 

виконання цього наказу та передачу Фонду функцій ПО «Укрпротез».  
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Внесено зміни до Положення про Фонд, яким розширено його 

повноваження, зокрема щодо перерахування коштів підприємствам за видані 

інвалідам, дітям-інвалідам та іншим окремим категоріям населення технічні та 

інші засоби реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту, щодо 

формування пропозицій до цін на технічні засоби реабілітації з урахуванням 

проведеного моніторингу цін на сировину, комплектуючі та матеріали, а також 

щодо подання щороку Мінсоцполітики пропозиції щодо формування граничної 

ціни на технічні засоби реабілітації, що виготовляються за індивідуальним 

замовленням тощо.  

На даний час у центральному апараті Фонду створено відділ медично-

технічних питань Управління організаційного забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації, який координує єдиний технологічний процес 

забезпечення потреб населення України протезно-ортопедичними виробами.  

На підставі викладеного, за підсумками проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

 

1. Інформацію щодо діяльності Фонду взяти до уваги.  

 

2. З метою удосконалення діяльності Фонду та подальшого ефективного і 

прозорого використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на 

соціальний захист інвалідів, забезпечення їх прав рекомендувати: 

 

2.1. Кабінету Міністрів України: 

Опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання таких 

проблемних питань: 

2.1.1. чіткого визначення обов’язку підприємств, установ, організацій 

щодо працевлаштування інвалідів, та, відповідно, сплати адміністративно-

господарських санкцій у разі невиконання ними нормативу робочих місць, 

призначених для працевлаштування інвалідів, з метою усунення 

неоднозначного трактування статей 19 і 20 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» та ухилення підприємств, установ, 

організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, від сплати 

адміністративно-господарських санкцій шляхом звернення до судових органів; 

2.1.2 забезпечення дієвого контролю за дотриманням законодавства в 

частині виконання роботодавцями нормативу працевлаштування інвалідів та 

адміністрування справляння санкцій і пені; 

2.1.3. запровадження адміністративної відповідальності роботодавців за 

нереєстрацію або несвоєчасну реєстрацію у відділенні Фонду соціального 

захисту інвалідів, несвоєчасне подання відділенню Фонду соціального захисту 

інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, несплату або 

несвоєчасну сплату відділенням Фонду соціального захисту інвалідів 

адміністративно-господарських санкцій;  
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2.1.4 виконання роботодавцями законодавчо встановленого нормативу 

щодо працевлаштування інвалідів відповідно до статті 19 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» на підприємствах, 

установах і організаціях, що повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів;  

2.1.5. щодо доцільності зміни умов (критеріїв) надання фінансової 

допомоги підприємствам громадських організацій інвалідів у разі зменшення 

чисельності працюючих інвалідів на підприємстві, а також надання фінансової 

допомоги на збереження існуючих робочих місць;  

2.1.6. розробити механізм надання Державною фіскальною службою 

України інформації (на безоплатній основі) Фонду соціального захисту 

інвалідів про юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю 

(з кількістю працюючих – від восьми і більше осіб), і про осіб, які припинили 

свою діяльність, з метою актуалізації Єдиного інформаційного аналітичного 

банку даних Фонду соціального захисту інвалідів щодо реєстрації роботодавців 

та даних про зайнятість і працевлаштування інвалідів, забезпечення обліку 

роботодавців щодо виконання нормативу, ведення претензійно-позовної роботи 

по стягненню адміністративно-господарських санкцій. 

 

3. Фонду соціального захисту інвалідів надати Комітету детальну 

інформацію за період 2012 – 2014 роки щодо забезпечення інвалідів 

автомобілями за рахунок коштів державного бюджету із зазначенням повної 

інформації щодо отримувача транспортного засобу (прізвище, адреса, телефон) 

та модифікації автомобіля. 

 

 

 

 

Голова Комітету     ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  


