ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про зайнятість населення» щодо збільшення терміну
звернення за допомогою по частковому безробіттю у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України
Законом України №540-IХ від 30.03.2020 року «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)» було внесено зміни до Закону України від 05.07.2012 року
№ 5067-VI «Про зайнятість населення», у тому числі шляхом доповнення нової
статті 47-1.
Абзац перший частини сьомої статті 47-1 Закону України «Про зайнятість
населення» передбачає, що роботодавець може звернутися за отриманням
коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період
карантину протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення)
виробництва.
Водночас Постанова Кабінету Міністрів України, яка затверджує порядок
надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по
частковому безробіттю на період карантину була прийнята Урядом через місяць
(22.04.2020) після доповнення нової статті 47-1 до Закону України «Про
зайнятість населення», що в свою чергу стало причиною великої кількості
безпідставних відмов та скарг від роботодавців.
Крім того на засіданні Уряду 22.04.2020 прийнято рішення про
продовження карантинних заходів до 11 травня 2020 року.
Зважаючи на гостру необхідність розв’язання проблеми забезпечення як
соціального захисту населення, так і підтримки національного бізнесу в сучасних
умовах розвитку пандемії на коронавірусну інфекцію (COVID-19) прийняття
даного законопроекту безпосередньо впливає на виконання державою своєї
соціальної, економічної функцій.
2. Мета та завдання прийняття проекту Закону
Метою законопроекту є збільшення терміну звернення роботодавцем за
отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому
безробіттю на період проведення заходів щодо запобігання виникненню та
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону
Проектом Закону передбачено викладення у новій редакції абзацу першого
частини сьомої статті 47-1 щодо терміну звернення роботодавцем за отриманням
коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, а саме

збільшити термін звернення за допомогою по частковому безробіттю у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» з 30 календарних днів до
90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового
регулювання є: Конституція України, «Бюджетний кодекс України», Закон
України «Про професійний розвиток працівників», тощо.
Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших
нормативно-правових актів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття цього Закону не потребує додаткових витрат з Державного
бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
проекту Закону
Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити вжиття необхідних
заходів для підтримки сфер життєдіяльності людини і громадянина та
забезпечення належного виконання функцій держави, нейтралізації негативних
наслідків зниження ділової та економічної активності в Україні, які пов’язані із
поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.
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