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ВИСНОВОК
на 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»
У законопроекті пропонується внести до розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» зміни, якими розширюється
перелік напрямів, на які дозволяється здійснювати видатки Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття (далі – Фонд) у період дії карантину. Зокрема, встановлюється, що
Фонд соціального страхування України та Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття у цей
період здійснюють також «видатки за фактично надані послуги пов’язані із
функціонуванням інформаційно-аналітичних систем Фонду соціального
страхування України і державної служби зайнятості» та такі страхові виплати
як «одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним
підприємницької діяльності; соціальні послуги та заходи сприяння зайнятості
передбачені законодавством про зайнятість населення та загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Головне управління не заперечує можливості прийняття законопроекту,
водночас звертає увагу на доцільність поновлення найближчим часом
здійснення названими Фондами інших витрат, передбачених законодавством
про відповідні види загальнообов’язкового державного соціального
страхування (зокрема, ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» та ст. 11 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
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Крім цього, виходячи з вимог ст. 116 Конституції України, згідно з якою
Кабінет Міністрів України забезпечує проведення політики у сфері
соціального захисту було б доцільним щодо внесеного законопроекту
отримати відповідний експертний висновок Уряду, зокрема, щодо фінансовоекономічних можливостей його запровадження.
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