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Комітет Верховної Ради України з
питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів
До розгляду законопроекту
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні від
16 вересня 2020 року (протокол № 54) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про зайнятість
населення» щодо стимулювання створення нових робочих місць суб'єктами
малого підприємництва (реєстр. № 3812 від 08.07.2020), поданий народним
депутатом України Устенком О.О., і повідомляється наступне.
Законопроектом передбачається, зокрема, звільнити суб’єктів малого
підприємництва, які оплачують стажування осіб з метою працевлаштування на
нові робочі місця, від обов’язку нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) за відповідну
особу за період стажування.
Зважаючи на те, що надходження від сплати ЄСВ є основним джерелом
наповнення бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального та
пенсійного страхування, така законодавча пропозиція призведе до зменшення
надходжень ЄСВ, що, в свою чергу, вимагатиме виділення додаткових коштів
державного бюджету для надання фінансової допомоги вказаним фондам на
здійснення покладених на них функцій, про що також зазначено у експертному
висновку Міністерства фінансів України (копія додається).
При цьому, у своєму висновку Міністерство фінансів України зазначає, що
визначити обсяг додаткових видатків не має можливості у зв’язку з відсутністю
вихідних даних, а також надає інші зауваження щодо суті законопроекту.
Згідно з вимогами частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України
та статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб’єкту законодавчої ініціативи
належить надати фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту
(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів
України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень
бюджету для досягнення збалансованості бюджету, проте відповідні матеріали
відсутні у супровідних документах до законопроекту. На невиконання зазначених
вимог звертає увагу також Міністерство фінансів України.

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає
частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що
закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету
(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і
приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що проект Закону
України про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» щодо
стимулювання створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва
(реєстр. № 3812 від 08.07.2020), поданий народним депутатом України
Устенком О.О., матиме вплив на показники бюджету (може потребувати
додаткових витрат державного бюджету для надання фінансової допомоги
фондам загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного
страхування). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2021 року він має
вводитись в дію не раніше 1 січня 2022 року, а після 15 липня 2021 року - не
раніше 1 січня 2023 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу
прийняття закону).
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