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Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення процедури державного нагляду 

(контролю) за додержанням законодавства про працю та  

відповідальності за правопорушення у цій сфері 

(реєстр. № 6087 від 15 лютого 2017 року) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія Комітет з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування розглянув на своєму засіданні проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

процедури державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства 

про працю та відповідальності за правопорушення у цій сфері (реєстр. 

№ 6087 від 15.02.2017), внесений народними депутатами України 

Т.Остріковою, Р.Семенухою, І.Подоляк, А.Шкрум, В.Галасюком, О.Кіршем, 

О.Романовським, Г.Кривошеєю, О.Кужель, Л.Підлісецьким, Б.Розенблатом, 

Я.Маркевичем, С.Капліним, О.Мушаком, С.Скуратовським, І.Сисоєнко, 

Я.Москаленком, Т.Кремінем, В.Голубом, О.Сотник, Н.Веселовою, 

А.Романовою, Л.Зубачем. 

За визначенням суб‘єктів права законодавчої ініціативи зазначений 

законопроект спрямований на вдосконалення механізмів та підвищення 

ефективності державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства 

про працю, поліпшення умов для ведення бізнесу, зменшення 

адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та приведення 

фінансових санкцій за порушення законодавства про працю у відповідність 

до рівня їх суспільної небезпеки. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» висловлює низку суттєвих зауважень до законопроекту. На 

думку фахівців Асоціації, внесення запропонованої проектом зміни до статті 

18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» суперечить 

самій ідеї делегування органам місцевого самоврядування права здійснювати 

 



 

 

повноваження у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення. 

Асоціація також не підтримує внесення зміни до статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з якою органи 

місцевого самоврядування пропонується наділити повноваженням накладати 

штрафи лише за результатами перевірок на підприємствах, в установах та 

організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної 

територіальної громади. Асоціація зазначає, що вказана ініціатива нівелює 

концепцію контролю органами місцевого самоврядування. 

Враховуючи вищезазначене, Асоціація міст України пропонує 

повернути законопроект з реєстр. № 6087 суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевого 

самоврядування, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів 

Комітету, запрошених на засідання осіб, взявши до уваги висновок 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України», всебічно обговоривши питання, Комітет у х в а л и в: 

 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено головним з 

підготовки і опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній 

Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури державного 

нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та 

відповідальності за правопорушення у цій сфері (реєстр. № 6087 від 

15.02.2017), внесений народними депутатами України Т.Остріковою, 

Р.Семенухою, І.Подоляк, А.Шкрум, В.Галасюком, О.Кіршем, 

О.Романовським, Г.Кривошеєю, О.Кужель, Л.Підлісецьким, Б.Розенблатом, 

Я.Маркевичем, С.Капліним, О.Мушаком, С.Скуратовським, І.Сисоєнко, 

Я.Москаленком, Т.Кремінем, В.Голубом, О.Сотник, Н.Веселовою, 

А.Романовою, Л.Зубачем, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

2. Направити цей висновок Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено головним з 

підготовки даного законопроекту. 

  

 

Голова Комітету       С.ВЛАСЕНКО 


