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Про проект Закону України про внесення змін  

до статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» щодо адміністративно-господарських санкцій 

(реєстр. № 4598) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статей 19 і 20 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо 

адміністративно-господарських санкцій (реєстр. № 4598 від 06.05.2016 р.), 

поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» для підприємств, установ, організацій, у тому числі 

підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які 

використовують найману працю (далі – роботодавець), установлюється 

норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів. 

Якщо середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж 

установлено нормативом, роботодавець щороку сплачує відповідному 

відділенню Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські 

санкції в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося 

порушення нормативу. 

Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне 

за собою нарахування пені. 

Контроль за розрахунками та сплатою адміністративно-господарських 

санкцій до грудня 2012 року здійснювався Фондом соціального захисту 

інвалідів. 



З прийняттям Закону України від 16 жовтня 2012 р. № 5462 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики 

України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується через відповідних міністрів» норма щодо 

здійснення контролю за нарахуванням та сплатою адміністративно-

господарських санкцій роботодавцями вилучена. І на сьогоднішній день жоден 

орган, який має здійснювати такі функції, законодавчо не визначений. 

Законопроектом пропонується відновити втрачену функцію державного 

контролю за розрахунком і сплатою роботодавцями сум адміністративно-

господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць, 

призначених для працевлаштування інвалідів, шляхом внесення змін до статей 

19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

згідно з якими: 

1) на Державну службу України з питань праці покладаються функції: 

- здійснення перевірки підприємств, установ і організацій, у тому числі 

підприємств громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які 

використовують найману працю, по розрахунку і сплаті ними сум 

адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального 

захисту інвалідів за невиконання нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування людей з інвалідністю;  

- розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій і пені, у разі 

виявлення невиконання нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування людей з інвалідністю, та вказання цих даних у акті перевірки; 

2) відділенням Фонду соціального захисту інвалідів надаються 

повноваження щодо розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій (на 

підставі звіту про зайнятість і працевлаштування) у разі їх несплати 

роботодавцями. 

Також вносяться зміни до статті 20 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині незастосування строку 

давності до стягнень адміністративно-господарських санкцій. 

Законопроект аналогічного змісту був поданий Кабінетом Міністрів 

України 22.02.2016 р. (реєстр. № 4125). При розгляді зазначеного законопроекту 

членами Комітету було висловлено позицію, що така законодавча пропозиція не 

дасть в повній мірі реалізувати мету законопроекту щодо підвищення рівня 

сплати адміністративно-господарських санкцій. Це обумовлено тим, що не всі 

роботодавці дотримуються законодавства в частині подання до відділень Фонду 

звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ (річна), 

затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 

10.02.2007 р. № 42). Зокрема, за інформацією Фонду, у 2015 році із понад 125 

тисяч підприємств з чисельністю від 8 працюючих, тільки 86,3 тисячі 

підприємств (70 %) подали звіт до відділень Фонду. Таким чином, відділення 

Фонду можуть зробити відповідні розрахунки по сплаті сум адміністративно-

господарських санкцій тільки стосовно тієї частини роботодавців, які у них 

зареєструвалися і подали звіти. 



Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у першому 

читанні законопроект доцільно направити суб’єкту законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

Водночас, питання врегулювання підвищення ефективності державного 

нагляду (контролю) за додержанням законодавства про зайнятість та 

працевлаштування людей з інвалідністю є актуальним і таким, що потребує 

нагального вирішення. Тому члени Комітету підтримали ідею законопроекту та 

висловили позицію щодо можливості доопрацювання деяких положень 

законопроекту до другого читання. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» щодо адміністративно-господарських санкцій 

(реєстр. № 4598 від 06.05.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.  

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити Голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету                 О.ТРЕТЬЯКОВ  


