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Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо зайнятості інвалідів 

 (реєстр. № 4578) 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо сприяння зайнятості інвалідів 

(реєстр. № 4578-1) 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення працевлаштування інвалідів 

(реєстр. № 4578-2) 

 

 

Розглянувши проекти законів України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів за реєстр. № 4578 від 

04.05.2016 року, поданий Кабінетом Міністрів України; про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо сприяння зайнятості інвалідів за 

реєстр. № 4578-1 від 20.05.2016 року, поданий народними депутатами 

України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., а також про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення працевлаштування 

інвалідів за реєстр. № 4578-2 від 24.05.2016 року, поданий народним 

депутатом України Журжієм А.В., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом за реєстр. № 4578 пропонується: 

1) внести зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» щодо, зокрема: 
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а) впровадження для роботодавців стимулюючих механізмів 

працевлаштування людей з інвалідністю шляхом запровадження 

альтернативних варіантів виконання нормативу робочих місць, призначених 

для працевлаштування людей з інвалідністю, а саме: 

- укладання роботодавцем з підприємствами громадських організацій 

інвалідів договорів на виробництво (закупівлю) товарів, виконання робіт і 

надання послуг, які виготовляються (надаються) безпосередньо людьми з 

інвалідністю. 

На даний час, до виконання роботодавцями нормативу робочих місць 

може бути зараховано забезпечення роботою людей з інвалідністю на 

підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів шляхом 

створення господарських об'єднань підприємствами, установами, 

організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, та 

підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів з метою 

координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних 

економічних та соціальних завдань. Фактично ця норма на практиці не 

реалізовується;  

- зарахування забезпечення роботою інвалідів І групи та інвалідів ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, які працюють за основним місцем 

роботи на таких підприємствах, в установах, організаціях, у фізичних осіб, як 

один працюючий інвалід за двох штатних працівників. 

На даний час, статтею 19 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» визначено, що у межах зазначених 

нормативів здійснюється також працевлаштування інвалідів унаслідок 

психічного розладу відповідно до Закону України «Про психіатричну 

допомогу». Статтею 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» 

визначено, що держава гарантує встановлення обов'язкових квот робочих 

місць на підприємствах, в установах та організаціях для працевлаштування 

інвалідів внаслідок психічного розладу в установленому  законом порядку; 

б) надання роботодавцям за рахунок сум                          

адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих 

місць для працевлаштування людей з інвалідністю дотацій на створення 

також і звичайних робочих місць для людей з інвалідністю, а не лише 

спеціальних, як це передбачено на сьогодні законодавством; 

в) надання підприємствам, засновниками яких є громадські організації 

інвалідів, цільових позик (на поворотній основі з терміном повернення до 

трьох років) без наявності відповідного рішення Мінсоцполітики;  

г) приведення статті 20 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» у відповідність до Закону України «Про 

зайнятість населення» в частині використання сум адміністративно-

господарських санкцій і пені (далі – АГС) на компенсацію роботодавцям 

фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу, 

але не більше одного року, у разі працевлаштування на нові робочі місця 

строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості людей 
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з інвалідністю, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та 

яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю;  

2) внести зміни до частини другої статті 1881 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, встановивши адміністративну 

відповідальність за недодержання роботодавцями порядку їх реєстрації у 

відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів та несвоєчасне подання до 

цих відділень звітів про зайнятість та працевлаштування людей з 

інвалідністю.  

Розмір штрафу складає від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян (від 170 грн. до 340 грн.);  

3) внести зміни до статей 7 і 8 Закону України «Про колективні 

договори та угоди», якими передбачити відображення в колективному 

договорі зобов’язання сторін щодо виконання нормативу робочих місць, 

призначених для працевлаштування людей з інвалідністю, створення для них 

умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), 

доступності та забезпечення інших гарантій.  

Положеннями законопроекту за реєстр. № 4578-1, додатково до 

положень законопроекту за реєстр. № 4578, пропонується внести зміни до 

законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та 

«Про зайнятість населення», якими встановити, що суми адміністративно-

господарських санкцій і пені використовуються також на: 

- компенсацію фактичних витрат на оплату праці за відповідну особу, 

але не більше одного року, в разі працевлаштування строком не менше ніж 

на два роки за направленням державної служби зайнятості людей з 

інвалідністю, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні; 

- надання дотацій на забезпечення молоді із числа інвалідів першим 

робочим місцем. 

Положеннями законопроекту за реєстр. № 4578-2, додатково до 

положень законопроекту за реєстр. № 4578, пропонується: 

1) звільнити від сплати адміністративно-господарських санкцій 

підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців, що 

використовують найману працю, у випадку вжиття ними відповідних заходів 

для забезпечення виконання цього нормативу, а саме: 

- створення (пристосування) необхідної кількості робочих місць для 

працевлаштування інвалідів; 

- надання інформації державній службі зайнятості або обласним, 

Київському міському центрам зайнятості про наявні вільні робочі місця та 

вакантні посади для працевлаштування інвалідів; 

- розміщення відповідного оголошення (вакансії) у засобах масової 

інформації (друкованих виданнях, мережі інтернет тощо) про наявні вакантні 

посади для працевлаштування інвалідів; 

- відсутності випадків порушення прав інвалідів на працевлаштування 

у вигляді безпідставної відмови у прийнятті на вакантну посаду; 

2) передбачити сплату АГС за невиконання нормативу робочих місць, 

призначених для працевлаштування людей з інвалідністю, для підприємств, 
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установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів. 

На даний час, зазначені підприємства не сплачують АГС. На них 

покладений тільки обов’язок забезпечувати виконання нормативу 

працевлаштування людей з інвалідністю;  

3) передбачити створення Реєстру інвалідів, які потребують 

працевлаштування, поклавши обов’язок щодо його ведення на Фонд 

соціального захисту інвалідів;  

4) надати право Фонду соціального захисту інвалідів самостійно 

визначати розмір АГС та пені у разі їх несплати роботодавцем, на підставі 

звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів;  

5) надати право Державній службі України з питань праці 

розраховувати і вказувати у акті проведеної перевірки підприємств суму АГС 

(у разі порушення нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування людей з інвалідністю), з подальшим доведенням такої 

інформації до відома Фонду соціального захисту інвалідів; 

6) встановити строки давності, які застосовуються до правовідносин, 

пов'язаних зі сплатою підприємствами АГС – 1095 днів (тобто – 3 роки). 

На даний час у Законі України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» визначено, що до правовідносин із стягнення АГС не 

застосовуються строки, визначені у статті 250 Господарського кодексу 

України. Зазначеною статтею передбачено, що АГС санкції можуть бути 

застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня 

виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим 

суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення 

господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України зазначає, що за основу у першому читанні доцільніше прийняти 

законопроект за реєстр. № 4578 або № 4578-1, при доопрацюванні якого до 

другого читання можуть бути використані позитивні положення проекту за 

реєстр. № 4578-2. Зокрема, надаючи висновок до законопроекту за реєстр.    

№ 4578-2 зазначається, що не вбачається необхідності у веденні окремого 

Реєстру інвалідів, які потребують працевлаштування. Крім цього, є 

несистемними, вибірковими та досить фрагментарними запропоновані 

положення щодо надання певних контрольних функцій центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення та 

відділенням Фонду за виконанням роботодавцями нормативу робочих місць 

для працевлаштування інвалідів.  

Під час обговорення законопроектів народні депутати України, 

представники органів виконавчої влади, громадських організацій людей з 

інвалідністю акцентували увагу на тому, що зміни, запропоновані у 

законопроекті за реєстр. № 4578-2, призведуть до тотального ухилення 

підприємств від виконання обов’язку щодо працевлаштування людей з 

інвалідністю та до руйнації системи соціальної, трудової, професійної 
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реабілітації людей з інвалідністю. Тобто, можна констатувати, що 

законодавчі пропозиції, передбачені у законопроекті за реєстр. № 4578-2, 

спрямовані не на забезпечення працевлаштування людей з інвалідністю, а на 

підтримку підприємств за рахунок людей з інвалідністю.  

Підтримуючи ідею законопроектів стосовно вдосконалення чинного 

законодавства у сфері зайнятості та працевлаштування інвалідів, члени 

Комітету погодилися із позицією громадських організацій інвалідів щодо 

підтримки у першому читанні законопроекту реєстр. № 4578.  

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості інвалідів          

(реєстр. № 4578), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти за основу, а проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння зайнятості 

інвалідів (реєстр. № 4578-1), поданий народними депутатами України          

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., та проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

працевлаштування інвалідів (реєстр. № 4578-2), поданий народним 

депутатом України Журжієм А.В., за результатами розгляду у першому 

читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


