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№

1
2

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Закон України
Про внесення змін до розділу ІІ
«Прикінцеві положення» Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік»

3

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

4

1. У пункті 5 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення
змін до Закону України „Про Державний
бюджет України на 2020 рік» (Відомості
Верховної Ради України, 2020, р., № 19, ст.126
):

-1- Н.д. Забуранна Л. В. (р.к. №417)

Враховано

Назву законопроекту належить визначити
відповідно
до
запропонованих
у
законопроекті змін, а саме: «Про внесення
змін до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ
«Прикінцеві положення» Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік».
-2- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

/техніко-юридичні
правки/

Назву законопроєкту після слів «внесення
змін до» доповнити словами «пункту 5».

/техніко-юридичні
правки/

Реєстраційний № 3692

(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект
Закон України
Про внесення змін до підпункту 2 пункту
5 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону
України «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на
2020 рік»

Враховано

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-3- Н.д. Забуранна Л. В. (р.к. №417)

Враховано

В абзаці першому пункту 1 законопроекту
слова і цифру «у пункті 5» замінити словами і
цифрами «у підпункті 2 пункту 5»;

/техніко-юридичні
правки/

-4- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С.
(р.к. №260)
Пункт 1 проекту викласти в такій редакції:
"1. Підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ
"Прикінцеві положення" Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2020 рік"

Відхилено

1. У підпункті 2 пункту 5 розділу ІІ
«Прикінцеві положення» Закону України
«Про внесення змін до Закону України „Про
Державний бюджет України на 2020 рік»
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р.,
№ 19, ст. 126; із змінами, внесеними
Законом України від 13 травня 2020 року №
591-ІХ):

/скасування взагалі
правового регулювання
проведення
видатків
Фондом соцстрахування
та Фондом безробіття в

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

5

6

7

у абзаці першому підпункту другого після
слів та знаків «державної служби зайнятості,»
доповнити словами «видатки за фактично
надані послуги пов’язані із функціонуванням
інформаційно-аналітичних систем Фонду
соціального страхування України і державної
служби зайнятості»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(Відомості Верховної Ради України, 2020, р.,
№ 19,
ст. 126) виключити.".

умовах карантину є
недоцільним,
запропоновано
розширити
напрями спрямування
коштів цих Фондів,
врахувавши
або
врахувавши частково чи
редакційно
поправки
№№ 8, 9, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19/
Враховано частково

-5- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Підпункт 2 пункту 5 розділу II
Прикінцевих положень Закону України «Про
Державний бюджет на 2020 рік» викласти у
такій редакції:
«Фонд соціального страхування
України та Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування України
на випадок безробіття:
здійснюють
видатки, які передбачені відповідним чинним
законодавством України;протягом вересня –
жовтня 2020 року повинні
забезпечити
страхові виплати громадянам, виплату яких із
фондів було призупинено з квітня 2020 року
підпунктом 2 пункту 5 Прикінцевих положень
Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на
2020 рік» від 13 квітня 2020 року №553»
-6- Н.д. Забуранна Л. В. (р.к. №417)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

/запропоновано
розширити
напрями
спрямування
коштів
Фонду соцстрахування
та Фонду безробіття,
врахувавши
або
врахувавши частково чи
редакційно
поправки
№№ 8, 9, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19/

Враховано

Абзац другий пункту 1 законопроекту
викласти як підпункт 1 пункту 1
законопроекту, в якому слова «у абзаці
першому підпункту другого після слів та
знаків» замінити словами та цифрою «1) абзац
перший після слів»
-7- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

/техніко-юридичні
правки/

У абзаці другому пункту 1 слово «другого»
замінити цифрою «2».
-8- Н.д. Волинець М. Я. (р.к. №181)

/враховано поправки
№3 та №6/
Враховано частково

1) абзац перший після слів «державної
служби зайнятості» доповнити словами
«видатки за фактично надані послуги,
пов’язані з функціонуванням інформаційноаналітичних систем Фонду соціального
страхування України і державної служби
зайнятості»;

Враховано редакцію

2

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

після абзацу другого частини першої
доповнити новим абзацом такого змісту:
"після абзацу шостого підпункту другого
доповнити новими абзацами такого змісту:
"на придбання лікарських засобів та
виробів медичного призначення;
спеціальний медичний та постійний
сторонній догляд;
побутове
обслуговування,
додаткове
харчування;
санаторно-курортне
лікування
для
потерпілих від нещасних випадків на
виробництві або професійних захворювань;
на оплату лікування в реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортного закладу
після перенесених захворювань і травм за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності"

/запропоновано
розширити
напрями
спрямування
коштів
Фонду соцстрахування,
врахувавши
або
врахувавши частково чи
редакційно
поправки
№№5, 9, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19/

-9- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Враховано частково

Пункт 1 проекту після абзацу другого
доповнити абзацами такого змісту:
“ абзаци четвертий – шостий підпункту
другого викласти в такій редакції:
“страхові виплати втраченого заробітку
(або відповідної його частини) залежно від
ступеня втрати потерпілим професійної
працездатності потерпілим від нещасних
випадків на виробництві та професійного
захворювання і особам, які мають право на
страхові виплати в разі смерті потерпілого, та
інші витрати на відшкодування шкоди, а
також доставка і переказ сум, що
виплачуються потерпілим і особам, які мають
право на страхові виплати в разі смерті
потерпілого;
страхової виплати в установлених
випадках одноразової допомоги потерпілому
(членам його сім’ї та особам, які перебували
на утриманні померлого);

/виключено
слова
«санаторно-курортне
лікування та» у зв’язку з
врахуванням поправок
№13 і №18/

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) абзаци четвертий – шостий викласти
в такій редакції:
«страхові виплати втраченого заробітку
(або відповідної його частини) залежно від
ступеня втрати потерпілим професійної
працездатності - потерпілим від нещасних
випадків на виробництві та професійного
захворювання, особам, які мають право на
страхові виплати в разі смерті потерпілого,
та інші витрати на відшкодування шкоди,
а також витрати на доставку і переказ сум,
що виплачуються потерпілим і особам, які
мають право на страхові виплати в разі
смерті потерпілого;
страхові виплати в установлених
випадках
одноразової
допомоги

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

страхові витрати на медичну та соціальну
допомогу потерпілим від нещасних випадків
на
виробництві
та
професійного
захворювання (крім витрат на санаторнокурортне
лікування
та
забезпечення
автомобілями);”.
8

після абзацу сьомого підпункту другого
доповнити новими абзацами такого змісту:

-10- Н.д. Забуранна Л. В. (р.к. №417)

Враховано

Абзаци третій та четвертий пункту 1
законопроекту викласти як підпункт 2 пункту
1 законопроекту у такій редакції:
«2) після абзацу сьомого доповнити
новими абзацами такого змісту:
«одноразова
виплата
допомоги
по
безробіттю для організації безробітним
підприємницької діяльності»;
у зв’язку з цим абзац восьмий вважати
абзацом дев’ятим» .

/техніко-юридичні
правки/

-11- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано редакцію

У абзаці третьому пункту
«другого» замінити цифрою «2».
9
10

11

«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;».

1

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

потерпілому (членам його сім’ї та особам,
які перебували на утриманні померлого);
страхові витрати на медичну та
соціальну допомогу потерпілим від
нещасних випадків на виробництві та
професійного захворювання (крім витрат
на забезпечення автомобілями)»;
3) після абзацу сьомого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«одноразова виплата допомоги по
безробіттю для організації безробітним
підприємницької діяльності».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати
абзацом дев’ятим;

слово

-12- Н.д. Забуранна Л. В. (р.к. №417)

Враховано

Абзац п’ятий пункту 1 законопроекту
викласти як підпункт 3 пункту 1
законопроекту у такій редакції:
«3) доповнити десятим абзацом такого
змісту:
«надання соціальних послуг та здійснення
заходів сприяння зайнятості, передбачених
законодавством про зайнятість населення та
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття»».

/техніко-юридичні
правки/

-13- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

4) доповнити абзацами десятим дванадцятим такого змісту:
«надання
соціальних
послуг
та
здійснення заходів сприяння зайнятості,
передбачених законодавством про зайнятість
населення та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття;

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 1 доповнити новими абзацами
такого змісту:
«одноразова
допомога
потерпілому
(членам його сім’ї та особам, які перебували
на утриманні померлого);
страхові виплати на медичну і соціальну
допомогу потерпілим від нещасних випадків
на
виробництві
та
професійного
захворювання (крім виплат на забезпечення
автомобілями);».
-14- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
Пункт 1 законопроекту (щодо внесення
змін до пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік») доповнити
новими абзацами такого змісту:
«страхові виплати одноразової допомоги
потерпілому (членам його сім’ї та особам, які
перебували на утриманні померлого);
страхові виплати дитині, яка народилася з
інвалідністю внаслідок травмування на
виробництві або професійного захворювання
її матері під час вагітності;».
Ці абзаци стануть новими абзацами
підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік».
-15- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 1 доповнити новим абзацом такого
змісту: «одноразова допомога потерпілому на
виробництві;».

Враховано

страхові
виплати
дитині,
яка
народилася з інвалідністю внаслідок
травмування
на
виробництві
або
професійного захворювання її матері під
час вагітності;

Враховано
/запропоновано
розширити
напрями
спрямування
коштів
Фонду соцстрахування,
врахувавши
або
врахувавши частково чи
редакційно
поправки
№№5, 9, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19/

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

12

-16- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

13

Пункт 1 доповнити новим абзацом такого
змісту:
«одноразова
допомога
сім’ї
потерпілого,
який
загинув
внаслідок
нещасного випадку на виробництві, та
одноразова допомога кожній особі, яка
перебувала на його утриманні, а також на його
дитину, яка народилася протягом не більш як
десятимісячного
строку
після
смерті
потерпілого;».
-17- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

14

Пункт 1 доповнити новим абзацом такого
змісту: «страхові виплати дитині, яка
народилася
з
інвалідністю
внаслідок
травмування
на
виробництві
або
професійного захворювання її матері під час
вагітності;».
-18- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

15

Пункт 1 доповнити новим абзацом такого
змісту: «оплата лікування в реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортного закладу
після перенесених захворювань і травм;».
-19- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано редакцію

Пункт 1 доповнити новим абзацом такого
змісту: «витрати на медичну та соціальну
допомогу, у тому числі на додаткове
харчування, придбання ліків, спеціальний
медичний, постійний сторонній догляд,
побутове
обслуговування,
медичну
реабілітацію;».
16
17

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

оплата лікування в реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортного закладу
після перенесених захворювань і травм».

/підтримано
поправку
№9,
яка
передбачає витрати на
медичну та соціальну
допомогу, які в свою
чергу відповідно до
Закону включають у
тому числі вказані у
поправці витрати/

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
-20- Н.д. Забуранна Л. В. (р.к. №417)

Враховано

При викладенні остаточної редакції
законопроекту внести необхідні редакційні та
техніко-юридичні правки, пов’язані із

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

узгодженням підтриманих пропозицій та
поправок до проекту закону.
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