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Проект 

вноситься
народними депутатами         України

Третьяковим О.Ю., 

Загорієм Г.В.,

Бурбаком М.Ю.,

Рибчинським Є.Ю.

Гаврилюком М.В.

Шухевичем Ю-Б.Р.

 
ЗАКОН УКРАЇНИ

про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо посилення відповідальності в частині працевлаштування людей з інвалідністю
 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

	У Законі України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., N21, ст. 252):


1) статтю 10 доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:

«Äî îñíîâíèõ çàâäàíü Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â íàëåæèòü:
ðåàë³çàö³ÿ â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â;
âèêîíàííÿ ïðîãðàì òà çàõîä³â ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â;
çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çáîðó ñóì àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ñàíêö³é òà ïåí³ çà íåâèêîíàííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ó òîìó ÷èñë³ ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â, ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü íàéìàíó ïðàöþ, íîðìàòèâó ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â òà îáë³êó çàçíà÷åíèõ ñóì; 
çä³éñíåííÿ óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ñôåðè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, âèçíà÷åíî¿ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ çàéíÿòîñò³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.
Ôîíä ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â òà éîãî òåðèòîð³àëüí³ â³ää³ëåííÿ äëÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ çàâäàíü áåçêîøòîâíî îòðèìóþòü ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ó òîìó ÷èñë³ ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â, ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü íàéìàíó ïðàöþ:
â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â – ùîäî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ ðåºñòðàö³éíèõ ä³é;
â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè – ïðî ñåðåäíüîîáë³êîâó ÷èñåëüí³ñòü (ê³ëüê³ñòü) øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â îáë³êîâîãî ñêëàäó òà  ôîíä îïëàòè ïðàö³ çà ð³ê»;

2) ÷àñòèíó äðóãó ñòàòò³ 18-1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ³íâàë³äó ñòàòóñó  áåçðîá³òíîãî ³ âçÿòòÿ éîãî íà îáë³ê äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ïðèéìàºòüñÿ öåíòðîì çàéíÿòîñò³ ç óðàõóâàííÿì ïîäàíèõ ³íâàë³äîì ðåêîìåíäàö³é ÌÑÅÊ òà ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì äîêóìåíò³â»;

3) â ñòàòò³ 19:

ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñëîâà «ñåðåäíüîîáë³êîâî¿ ÷èñåëüíîñò³» çàì³íèòè  ñëîâàìè «ñåðåäíüîîáë³êîâî¿ ÷èñåëüíîñò³ (ê³ëüêîñò³)»;

÷àñòèíó ï’ÿòó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним, незалежно від, але не виключно: 
факту виконання свого обов’язку з інформування державної служби зайнятості чи інших уповноважених органів, установ, організацій про наявність таких вільних робочих місць; 
не направлення державною службою зайнятості чи іншими уповноваженими органами, установами, організаціями необхідної кількості інвалідів для працевлаштування; 
наявності в населеному пункті за місцем знаходження підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, інвалідів, що бажають працевлаштуватись»;

частину шосту доповнити словами «а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зараховується визначена кількість інвалідів, що забезпечені роботою на підприємствах, організаціях громадських організацій інвалідів, які мають відповідний дозвіл на право користування пільгами з оподаткування, шляхом укладення договорів на виробництво товарів, виконання робіт і послуг, які ними виготовляються»;

частину восьму доповнити словами «та нарахування і сплати ними адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання цього нормативу»;

в частині десятій:
слова «незабезпечення виконання» замінити словом «невиконання»;

після слова «неподання» доповнити словами «або несвоєчасного подання територіальному відділенню»;

4) в статті 20:

в першому реченні частини першої слова «середньооблікової чисельності» замінити  словами  «середньооблікової чисельності (кількості)»;

друге речення частини четвертої вилучити;

після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
«У разі якщо підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно у строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону, не розрахували і не сплатили адміністративно-господарських санкцій, передбачених частиною першою цієї статті, сума адміністративно-господарських санкцій та пені нараховується територіальними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів на підставі даних про середньооблікову чисельність (кількість) штатних працівників облікового складу та фонду оплати праці за рік на підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, одержаних від центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної податкової політики. 
У разі, коли підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, впродовж 15 календарних днів з моменту одержання повідомлення про нараховану територіальними відділеннями Фондом соціального захисту інвалідів суму адміністративно-господарських санкцій та пені самостійно їх не сплачують, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надсилає їм вимогу про їх сплату. Вимога про сплату адміністративно-господарської санкції та пені є виконавчим документом та виконується державною виконавчою службою у порядку, встановленому законом. 
Стягнення заборгованості по адміністративно-господарським санкціям та пені може також здійснюватися у судовому порядку. При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються положення статей 218 та 250 Господарського кодексу України»;

У зв’язку з цим частини п’яту – десяту вважати, відповідно, частинами восьмою-тринадцятою.


в частині дев’ятій:  

в абзаці третьому слова «що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни» замінити словами «з формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості та соціального захисту населення»;

в абзаці п’ятому:
перше речення доповнити словами «а також збереження діючих робочих місць, на яких працюють інваліди»;
у другому реченні слова «що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни» замінити словами «з формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості та соціального захисту населення»;

в абзаці шостому:
у другому реченні слова «що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни» замінити словами «з формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості та соціального захисту населення»;

в абзаці сьомому слова «на функціонування» замінити словом  «функціонування»;

доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«компенсацію роботодавцям фактичних витрат, пов’язаних із 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 територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні та яким відповідно до законодавства не призначається допомога по безробіттю»; 

в частині одинадцятій слова «встановлюється законом» замінити словами «встановлюється Кабінетом Міністрів України»;


2. Â àáçàö³ ïåðøîìó ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 188-1 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ, 1984 ð., äîäàòîê äî ¹ 51, ñò. 1122) ñëîâà «íåïîäàííÿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â» çàì³íèòè ñëîâàìè «íåïîäàííÿ àáî íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ äî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â»;


3. Ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â» (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2003 ð.,       ¹ 31-32, ñò. 263 ³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè):

1) àáçàö ÷åòâåðòèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 6 ï³ñëÿ ñë³â «Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè» äîïîâíèòè ñëîâàìè «òåðèòîð³àëüíèì â³ää³ëåííÿì Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â»;

2) àáçàö ÷åòâåðòèé ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 16 ï³ñëÿ ñë³â «Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè» äîïîâíèòè ñëîâàìè «òåðèòîð³àëüíèì â³ää³ëåííÿì Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â»;

3) ó ñòàòò³ 17-1: 

÷àñòèíó ïåðøó ï³ñëÿ àáçàöó òðåòüîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó: «Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â –   â³äîìîñòåé ïðî ïðîâåäåííÿ òàêî¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ä³¿»;
Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàö ÷åòâåðòèé ââàæàòè àáçàöîì ï’ÿòèì

â ÷àñòèí³ äðóã³é ï³ñëÿ ñë³â «äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè» äîïîâíèòè ñëîâàìè «â òåðèòîð³àëüíèõ â³ää³ëåííÿõ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â»;

â ÷àñòèí³ òðåò³é ï³ñëÿ ñë³â «Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè» äîïîâíèòè ñëîâàìè «â òåðèòîð³àëüíèõ â³ää³ëåííÿõ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â»;

5) â ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 20 ï³ñëÿ ñë³â «Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè» äîïîâíèòè ñëîâàìè «â òåðèòîð³àëüíèõ â³ää³ëåííÿõ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â».

4. Ó ñòàòò³ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çá³ð òà îáë³ê ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ» (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2011 ð., ¹ 2-3, ñò. 11; 2014 ð., ¹ 44, ñò. 2040 ³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè):

1) в частині першій після слів «визначених цим Законом» доповнити словами «Законом «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

2) доповнити частиною сьомою такого змісту:
« 7. Інформація з Державного реєстру про середньооблікову чисельність (кількість) штатних працівників облікового складу за рік та фонд оплати праці на підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю надається на запит Фонду соціального захисту інвалідів або його територіального відділення у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Фондом соціального захисту інвалідів».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ öüîãî Çàêîíó:

ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì;

çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ òà ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.





Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
             Óêðà¿íè




