Проєкт вноситься
народними депутатами України:

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України
щодо створення сприятливих умов для
працевлаштування осіб з інвалідністю
____________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України “Про основи соціальної захищеності осіб
з інвалідністю в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
№ 21, ст. 252 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 3 слова «міра втрати здоров’я» замінити на слова
«людиною можливостей соціальної інтеграції»;
2) у частині другій статті 3 слова «з урахуванням думок громадських
організацій осіб з інвалідністю» замінити на слова «за погодженням із
всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю»;
3) статтю 3 доповнити новою частиною третьою у наступній редакції:
«Делеговані представники всеукраїнських громадських організацій осіб з
інвалідністю входять до складу комісій з проведення конкурсів на заміщення
вакантних посад керівників і посадових осіб органів медико-соціальної
експертизи та комісій з проведення щорічної оцінки виконання керівниками
та посадовими особами МСЕК покладених на них завдань і обов’язків.»;
4) Статтю 18-1 викласти у новій редакції:
«Стаття 18-1. Особа з інвалідністю,
яка не досягла пенсійного віку, не
працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованою у державній
службі зайнятості як безробітна, а також зареєстрована у спеціалізованому
публічному обліку працездатних осіб з інвалідністю.
Реєстраційні дії щодо внесення даних про особу з інвалідністю, яка не досягла
пенсійного віку, не працює, але бажає працювати до спеціалізованого
публічного обліку здійснюються центром зайнятості за місцем проживання
особи з інвалідністю на підставі поданих нею рекомендацій комісії з питань

медико-соціальної експертизи та реабілітації, а також інших передбачених
законодавством документів.
Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для осіб з
інвалідністю і забезпечує їхнє працевлаштування відповідно до рекомендацій
комісій з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації та наявних у
особи з інвалідністю кваліфікації та знань, з урахуванням її побажань.
Державна служба зайнятості за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів
надає дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для осіб
з інвалідністю, зареєстрованих у спеціалізованому публічному обліку
працездатних осіб з інвалідністю (реєстрі працездатних осіб з інвалідністю) та
у державній службі зайнятості, а також проводить професійну підготовку,
підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії осіб з інвалідністю у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Спеціалізований публічний облік працездатних осіб з інвалідністю (реєстр
працездатних осіб з інвалідністю) є відкритим та доступним для роботодавців.
Формування, ведення та доступ
до спеціалізованого публічного обліку
здійснює Фонд соціального захисту інвалідів.
Реєстр працездатних осіб з інвалідністю є державною інформаційною
системою і ведеться з метою обліку відомостей про осіб з інвалідністю у
обсязі, необхідному для надання послуг з працевлаштування із дотриманням
вимог законодавства у сфері захисту персональних даних: про основну
професію, кваліфікацію, наявність загальної та професійної освіти, заходи
з професійної орієнтації та навчанню, рекомендації щодо облаштуванню
спеціального робочого місця з врахуванням порушень функцій та обмежень у
професійній адаптації.»
5) частину першу статті 20

викласти у такій редакції:

«Стаття 20. Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства,
організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які
використовують
найману
працю, де середньооблікова
чисельність
працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом,
передбаченим статтею 19 цього Закону, за умови функціонування в області
доступного спеціалізованого публічного обліку працездатних осіб з
інвалідністю , щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів
адміністративно-господарські санкції, сума яких
визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному
підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації
громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичної особи, яка

використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для
працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю.
Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств,
організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб,
на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських
санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування особи з
інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі
половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві,
в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських
організацій осіб з інвалідністю, у фізичної особи, яка використовує найману
працю. Положення цієї частини поширюється на підприємства, установи і
організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів.».

2. У Законі України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради
України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250):
1) частину третю статті 13 доповнити пунктом 19 такого змісту:
“19) затверджує порядок забезпечення участі у конкурсі на зайняття посад
державної служби осіб з інвалідністю шляхом застосування розумного
пристосування, в якому визначаються види розумного пристосування та
способи їх застосування;”;
2) частину другу статті 22 доповнити абзацом такого змісту:
“Для осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття
посад державної служби, але за станом здоров’я не мають змоги проходити
окремі етапи конкурсної процедури, проводиться спеціальний конкурс у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.
ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його
опублікування , крім підпункту 5 розділу 1 цього закону, що набирає чинності
з 1 січня 2022 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього
Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.
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