ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.
Проект Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про
Державний бюджет України на 2020 рік», розроблено з метою забезпечення
підтримки безробітних осіб та роботодавців, які стикаються з негативними
соціально-економічними наслідками поширення на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
2. Мета і завдання законопроекту.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553-ІХ (далі – Закон № 553) видатки
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття (далі – Фонд) у період дії карантину спрямовані на фінансування
утримання установ державної служби зайнятості, допомоги по безробіттю,
допомоги по частковому безробіттю та допомоги на поховання.
Водночас, частиною третьою статті 15 Закону України «Про зайнятість
населення» визначені основні напрями державної політики у сфері зайнятості
населення, зокрема: створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню
нових робочих місць; активізація підприємницької ініціативи та самостійної
зайнятості населення; здійснення заходів, що сприяють зайнятості громадян, які
недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці; заохочення роботодавців, які
зберігають діючі та створюють нові робочі місця насамперед для громадян, які
недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці тощо.
Відповідно до зазначених напрямів, законами України «Про зайнятість
населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття» передбачено ряд соціальних послуг та заходів сприяння
зайнятості населення, які фінансуються за рахунок коштів Фонду. Зокрема, це
компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального внеску за
працевлаштування окремих категорій безробітних, у тому числі на новостворені
робочі місця, стимулювання підприємницьких ініціатив безробітних шляхом
виплати їм допомоги по безробіттю одноразово, організація громадських робіт для
працевлаштування безробітних, заходи сприяння зайнятості внутрішньо
переміщених осіб та ін.
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Також, стабільне функціонування інформаційно-аналітичних систем
державної служби зайнятості є складовою своєчасного обслуговування безробітних
громадян та роботодавців, які звертаються до державної служби зайнятості.
Таким чином, потребує врегулювання питання здійснення фінансування
окремих виплат та соціальних послуг і заходів сприяння зайнятості за рахунок коштів
Фонду з метою забезпечення підтримки безробітних громадян та роботодавців при
реалізації державної політики зайнятості.
3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553-ІХ, щодо надання можливості за
рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття здійснювати фінансування видатків за фактично
надані послуги пов’язані із функціонуванням інформаційно-аналітичних систем
державної служби зайнятості, видатків на одноразову виплату допомоги по
безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності та оплату
соціальних послуг та заходів сприяння зайнятості передбачених законодавством
про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття.
4. Стан нормативно-правової бази.
Правовідносини у цій сфері регулюють такі нормативні акти:
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік»
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття”;
Закон України „Про зайнятість населення”;
5. Фінансово-економічне обґрунтування.
Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат із
державного бюджету.
6. Прогноз результатів.
Проект Закону матиме вплив на інтереси безробітних громадян та
роботодавців і попередить соціальну напругу на ринку праці.
Реалізація проекту Закону не впливатиме на ринкове середовище,
забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, розвиток регіонів,
підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; екологію та
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навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення
атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами,
інші суспільні відносини.
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