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Звіт про роботу
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів за період роботи шостої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання

Упродовж шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання  
відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, 
статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», 
затвердженого 12 липня 2021 року плану роботи Комітету (протокол № 61) (із 
змінами і доповненнями), із урахуванням прийнятих парламентом рішень і 
доручень Верховної Ради України та її керівництва, діяльність Комітету була 
спрямована на здійснення законопроєктної роботи, підготовки і попереднього 
розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, 
виконання організаційної та контрольної функцій.

У звітному періоді членами Комітету та працівниками його 
секретаріату було здійснено роботу з підготовки і проведення 12 засідань 
Комітету, 3 слухань у Комітеті, 6 засідань «круглих столів».

На засіданнях Комітету у період шостої сесії розглянуто 91 питання. 
Зокрема, розглянуто та прийнято рішення по 68 законопроєктах, із них по 61 
законопроєкту, з опрацювання яких Комітет визначено головним. Упродовж 
шостої сесії Комітетом підготовлено та направлено для розгляду Верховною 
Радою України 36 законопроєктів, із них 2 прийнято як закон за наслідками 
розгляду у другому читанні.

Із 61 законопроєкту,  з опрацювання  яких Комітет визначено головним, 
по 12 законопроєктах Комітет, керуючись вимогами частини першої статті 94 
та пунктом 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, 
вніс пропозиції Голові Верховної Ради України про їх повернення суб’єктам 
права законодавчої ініціативи без включення до порядку денного шостої сесії 
Верховної Ради України та без розгляду на пленарному засіданні Верховної 
Ради України; 35 законопроєктів рекомендовано  включити  до порядку 
денного, із них: 14 – прийняти за основу, 4 альтернативні - відхилити,  2 -  
прийняти за основу та в цілому, 4 – направити авторам на доопрацювання. 
П’ять законопроєктів рекомендовано зняти з розгляду у зв’язку із втратою 
актуальності. Чотири законопроєкти підготовлено до другого читання та 
рекомендовано прийняти у другому читанні та в цілому.
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Отже, основна робота Комітету була зосереджена на здійсненні 
законопроєктної функції, зокрема, щодо попереднього розгляду та підготовки 
висновків і пропозицій до законопроєктів, які належать до предметів відання 
Комітету. При цьому, з метою прийняття членами Комітету об’єктивних 
рішень широко практикувалися звернення до державних органів, наукових 
установ та громадських об’єднань і об’єднань організацій роботодавців для 
отримання зауважень і пропозицій стосовно законопроєктів, а також 
залучення їх представників до участі в засіданнях Комітету. 

Для опрацювання законопроєктів до другого читання створювались 
робочі групи, до складу яких входили не лише народні депутати України, а й 
представники державних органів, об’єднань профспілок і об’єднань 
організацій роботодавців, громадських об’єднань, фахівці науково-дослідних 
інститутів, експерти.

Зокрема, проведено засідання робочих груп по доопрацюванню до 
другого читання законопроєктів:

про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у 
працевлаштуванні за кордон (реєстр. № 2365);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
ефективності використання коштів соціального страхування (реєстр. № 2743);

про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття" (реєстр. № 3115);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення 
передумов для його підвищення  (реєстр. № 3515);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
функціонування національної системи кваліфікацій  (реєстр. № 4147);

про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні» щодо приведення у відповідність із деякими 
законодавчими актами (реєстр. № 4542);

про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
пенсійного законодавства  (реєстр. № 4668);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту прав працівників  (реєстр. № 5266);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
дерегуляції трудових відносин (реєстр. № 5388);

про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" щодо вдосконалення функціонування 
Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного 
посвідчення ветерана (реєстр. № 5694 ).

Поряд із цим, проводились засідання робочих груп з опрацювання та 
підготовки до розгляду у першому читанні проєктів законів про Захисників / 
Захисниць України та членів їх сімей (реєстр. № 4389); про внесення змін до 
деяких законів України щодо створення сприятливих умов для 
працевлаштування осіб з інвалідністю (реєстр. №№ 5344, 5344-1), про 
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внесення змін до деяких законів України щодо сприяння зайнятості осіб з 
інвалідністю (реєстр. № 5344-2), про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю (реєстр. №5344-3); про 
внесення змін до деяких законів України з метою соціального захисту осіб, які 
отримали профілактичне щеплення (вакцинацію) проти інфекційних хвороб 
(реєстр. № 5484).

Упродовж шостої сесії Верховною Радою України прийнято 3 закони 
України, підготовлені Комітетом для розгляду: 

21 вересня 2021 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до 
Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо оперативності 
прийняття рішень» № 1758-XI (поданий народним депутатом України 
Лабою М.М.  як проєкт Закону реєстр. № 3527).

Законом міським державним адміністраціям надано право визнавати 
гуманітарною допомогою легкові автомобілі для забезпечення ними осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх 
отримання, та транспортні засоби спеціального і спеціалізованого 
призначення (крім таксі та автомобілів інкасації) для забезпечення ними 
підприємств, установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів 
бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого 
самоврядування; вантажі вагою до 5 тонн у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, а також вантажі вагою до 22 тонн, якщо вони складаються 
виключно з товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів 
епідемій, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, або 
призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій

02 листопада 2021 року прийнято Закон України про внесення змін 
до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо 
приведення у відповідність із деякими законодавчими актами України» 
№ 1848-IX (поданий Кабінетом Міністрів України, як законопроєкт 
реєстр. № 4542). 

Законом приведено термінологію Закону України «Про реабілітацію 
осіб з інвалідністю в Україні» у відповідність до законів України «Про освіту», 
«Про повну загальну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту», «Про автомобільний транспорт». Зокрема, 
слова «спеціального автомобільного транспорту» замінено словом 
«автомобіля», «спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), 
загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати)» замінено словами 
«спеціальні заклади освіти» та ін.

Разом з тим, зокрема, внесено зміни до ст. 26 Закону України «Про 
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», що стосуються класифікації та 
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визначення технічних та інших засобів реабілітації, відповідно до 
міжнародних стандартів.

14 грудня 2021 року за прийнято Закон про внесення змін до Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру 
ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана 
(поданий народним депутатом України Чернєвим Є.В. та іншими народними 
депутатами України як проєкт Закону реєстр. № 5694). 

Законом закріплено можливість використання громадянами України 
відображення в електронній формі інформації, що міститься у посвідченні 
ветерана війни, постраждалого учасника Революції Гідності, особи, на яку 
поширюється чинність цього Закону (е-Посвідчення ветерана) та 
налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним 
державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, 
довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем 
(адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого 
самоврядування.

Поряд із цим Верховною Радою України прийнято за основу 7 
законопроєктів, підготовлених Комітетом до розгляду: 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
ефективності використання коштів соціального страхування (поданий 
народними депутатами України Третьяковою Г.М., Арістовим Ю.Ю.  та 
іншими народними депутатами, реєстр. № 2743).

Законопроєктом вносяться зміни до низки законів України, якими 
передбачено:

зарахування коштів, що надходять від сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування до державного бюджету 
України;

надання повноважень Рахунковій палаті здійснювати фінансовий аудит 
та аудит ефективності використання коштів фондів загальнообов’язкового 
державного соціального і пенсійного страхування. 

- про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття» (поданий 
народними депутатами України Третьяковою Г.М., Струневичем В.О. та 
іншими народними депутатами, реєстр. № 3115).

Законопроєктом пропонується:
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ліквідувати принцип паритетності формування правління Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття;

змінити представництво сторін соціального діалогу в правлінні Фонду 
(по 3 представники від застрахованих осіб та роботодавців, та 8 представників 
від держави);

визначити правомочність засідання правління Фонду, якщо на ньому 
присутня більшість від загальної чисельності членів правління;

скоротити строк повноважень членів правління, який становитиме 3 
роки;

ліквідувати механізм черговості представників сторін на посаді голови 
правління Фонду;

надати право органу державного нагляду скликати та проводити 
позачергове засідання правління Фонду;

виключити положення статті 17 Закону, щодо непоширення бюджетного 
законодавства на порядок використання Фондом коштів, що надходять від 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування.

- про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» (нова редакція) та інших законодавчих 
актів України (поданий народним депутатом України Папієвим М.М., 
реєстр. № 3663).

Законопроєктом визначаються правові, фінансові та організаційні 
засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії 
працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.

Уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та від нещасного випадку (далі - уповноважений орган 
управління) пропонується визначити Пенсійний фонд України та його 
територіальні органи, діяльність якого спрямовується і координується 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері соціального захисту населення.

Прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту 
передбачено:

припинити виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування 
України, управління та відділення виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України шляхом приєднання до Пенсійного фонду України з 
1 січня 2021 року;

делегувати право визначити відповідними рішеннями порядок, 
черговість та інші питання, пов’язані з таким приєднанням, центральному 
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органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального 
захисту населення;

визначити Пенсійний фонд України та його територіальні органи 
правонаступником Фонду соціального страхування України та його робочих 
органів щодо всіх прав, обов’язків та майна;

припинити до 1 липня 2021 року Фонд соціального страхування України 
тощо.

При цьому законопроєктом передбачено затверджувати за кожним з 
видом соціального страхування власну частку єдиного соціального внеску та 
складати окремі бюджети.

Крім цього, визначаються завдання Кабінету Міністрів України у 
здійсненні до 1 липня 2021 року модернізації системи державного соціального 
страхування та Державного реєстру загальнообов'язкового державного 
соціального страхування для покращення обліку та контролю над здійсненням 
страхових виплат.

Також законопроєктом пропонується врегулювати питання зарахування 
коштів від реалізації майна фондів соціального страхування на поповнення 
дохідної частини спеціальних бюджетів за видами соціального страхування.

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
пенсійного законодавства (поданий Кабінетом Міністрів України, 
реєстр. № 4668).

Законопроєктом пропонується: визначити дату щорічної індексації 
пенсій – 1 березня; здійснювати щорічну індексацію пенсій 
військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям 
пенсіонерів на загальних умовах; призначати достроково пенсії за віком за 
півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими 
розірвано у зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов; 
призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, 
рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості (поданий Кабінетом 
Міністрів України, реєстр. № 5161).

У законопроєкті пропонується внести низку змін до Кодексу законів про 
працю України (далі – КЗпП), якими передбачається «введення нової 
особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим 
робочим часом». 

Головною особливістю такого договору є те, що у ньому, згідно з ч. 1 
нової ст. 211 КЗпП «заздалегідь не встановлено конкретний час виконання 
роботи, обов’язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі 
надання власником або уповноваженим ним органом передбаченої цим 
трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде 
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надаватися постійно». Згідно з ч. 2 вказаної статті «власник або 
уповноважений ним орган самостійно визначає необхідність та час залучення 
працівника до роботи, обсяг роботи та в передбачений трудовим договором 
строк погоджує з працівником режим роботи та тривалість робочого часу, 
необхідного для її виконання. При цьому повинні бути дотримані вимоги 
законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку». Крім 
цього, у проєкті пропонується також внести зміни до Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», у яких визначити порядок обчислення єдиного внеску для 
працівників, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим 
часом.

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту прав працівників (поданий Кабінетом Міністрів 
України, реєстр. № 5266).

На виконання пунктів 1325, 1337, 1338, 1341, 1342 та 1343 Плану заходів 
з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 (із змінами) 
законопроєктом пропонується внести до Кодексу законів про працю України, 
Господарського кодексу України,  законів України «Про колективні договори 
і угоди», «Про рекламу», «Про соціальний діалог в Україні» та «Про зайнятість 
населення» низку змін, зокрема:

- передбачити можливість укладення колективного договору 
фізичними особами, які використовують найману працю;

- поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди на усіх роботодавців 
відповідної галузі;

- встановити обов'язок роботодавця ознайомлювати працівника з 
текстом колективного договору, змінами та доповненнями до нього, а також 
відповідальність за невиконання цього обов'язку;

- встановити строк дії умов колективного договору не менше року в 
разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи;

- визначити, які дії/обмеження прав працівників не вважаються 
дискримінацією у сфері праці;

- врегулювати окремі питання щодо недопущення дискримінації в 
оголошеннях з працевлаштування;

- внести окремі зміни у визначення ознак масового вивільнення 
працівників з ініціативи роботодавця;

- передбачити обов'язок роботодавця надавати повідомлення щодо 
запланованого масового звільнення профспілковому представнику та 
врегулювати порядок проведення роботодавцем консультацій з 
профспілковими представниками перед масовими звільненнями працівників. 
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Також законопроєктом пропонується внести окремі термінологічні 
зміни, зокрема, термін власник або уповноважений ним орган замінити на 
роботодавець, об'єднання громадян - на громадське об'єднання, об'єднаний 
представницький орган - на спільний представницький орган.

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
дерегуляції трудових відносин (поданий Кабінетом Міністрів України, 
реєстр. № 5388).

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу законів про 
працю України, законів України «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якими спрощується 
процедура укладення строкового трудового договору та проходження 
випробування при прийнятті на роботу, оптимізується порядок надання 
роботодавцем інформації працівникові про умови, що застосовуються до 
трудового договору (в тому числі щодо режиму роботи і часу відпочинку, 
відпусток та ін.), а також у ряді випадків виключається необхідність 
погодження з представниками професійних спілок питань припинення 
трудових відносин.

Окрім законопроєктів, прийнятих Верховною Радою України як 
закони та прийнятих за основу за наслідками розгляду у першому 
читанні, упродовж шостої сесії Комітетом підготовлено для розгляду 
Верховною Радою України такі законопроєкти:

Для розгляду у другому читанні:
Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо функціонування національної системи кваліфікацій (реєстр. № 4147).
Реалізація положень законопроєкту спрямована на врегулювання питань 

формування, оцінювання та присвоєння професійних кваліфікацій, відносин 
між умовами праці та професійною кваліфікацією людини, розроблення та 
введення в дію професійних стандартів, формування реєстру видів зайнять 
(професій) або реєстру професій, діяльності рад з розвитку професійних 
кваліфікацій, а також врегулювання окремих положень законодавства щодо 
колегіального органу у сфері кваліфікацій (Національне агентство 
кваліфікацій).

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення пенсійного законодавства (реєстр. № 4668).

Законопроєктом пропонується: визначити дату щорічної індексації 
пенсій – 1 березня; здійснювати щорічну індексацію пенсій 
військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям 
пенсіонерів на загальних умовах; призначати достроково пенсії за віком за 
півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими 



9

розірвано у зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов; 
призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, 
рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Для розгляду у першому читанні:
Проєкт Закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне 

забезпечення (реєстр. № 2683 доопрацьований), підготовлений Комітетом.
Даний законопроєкт розроблено з метою запровадження  другого рівня 

пенсійної системи - системи загальнообов'язкового накопичувального 
пенсійного забезпечення, що базується на засадах обов’язковості накопичення 
коштів учасниками системи, що надасть можливість формувати обов’язкові 
особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких громадяни у майбутньому 
отримають додаткові пенсійні виплати до пенсій із солідарної системи.

Законопроєктом передбачено, що внески до системи 
загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення починають 
сплачуватись з 01 січня 2023 року, що надасть можливість формувати 
обов’язкові особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких громадяни у 
майбутньому отримають додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, 
джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їх забезпечення у 
старості. У разі смерті учасника системи право на отримання пенсійних виплат 
набувають його вигодонабувачі/спадкоємці.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення» щодо приведення термінів закону у відповідність до термінів, 
які вживається у законодавстві про реабілітацію жертв репресій 
(реєстр. № 4480), внесений народними депутатами України Фединою С. та 
Цимбалюком М.

Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту «г» статті 77 
Закону України «Про пенсійне забезпечення», замінивши слова «членам їх 
сімей, яких було примусово переселено» словами «потерпілим від репресій», 
як передбачено у Законі України «Про реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Проєкти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5416), поданий народним 
депутатом України Арсенюком О.О., та про внесення змін до деяких законів 
України щодо відновлення та посилення соціальних гарантій громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5416-1), 
поданий народним депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими 
народними депутатами України.

Проєктом № 5416 пропонується з 2022 року розпочати виділення коштів 
з державного і місцевих бюджетів на: 

надання громадянам, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій 
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та випробовувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, пільг та 
компенсацій, що передбачені для осіб, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

забезпечення санаторно-курортними путівками (без права лікування) 
осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи, яким надано висновок 
медико-соціальної експертизи про те, що вони потребують постійного 
стороннього догляду чи допомоги під час санаторно-курортного лікування;

забезпечення безоплатною санаторно-курортною путівкою громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 
категорії 2;

надання права особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, користуватися й іншими пільгами та компенсаціями, 
передбаченими законодавством;

звільнення від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх 
судових інстанціях постраждалих внаслідок ядерних аварій та випробовувань, 
військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

Альтернативним проєктом № 5416-1 на відміну від основного 
пропонується у відповідності до Рішення Конституційного Суду України від 
17.07.2018 № 6-р/2018 та на виконання Рішення Конституційного Суду 
України від 07.04.2021 № 1-р(II)/2021 відновити норми Закону № 796 шляхом 
викладення частини третьої статті 54 Закону № 796 у новій редакції, яка 
передбачає визначені мінімальні розміри пенсії для осіб з інвалідністю, щодо 
яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською 
катастрофою.

Також пропонується передбачити виплату додаткової пенсії за шкоду, 
заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, а також 
щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, у конкретно встановлених у законі розмірах 
залежно від показника прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. 

У Законі України «Про правовий режим території, що зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
відновити поняття зони посиленого радіоекологічного контролю.

Пропонується доручити Кабінету Міністрів України розробити і 
прийняти Порядок відшкодування шкоди громадянам, на яких поширюється 
дія статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також подати зміни до 
Державного бюджету України на 2021 рік у зв’язку зі змінами у видатках.

Поряд із цим пропонується надати право отримання пільги щодо сплати 
судового збору всім громадянам, постраждалим внаслідок аварій на ЧАЕС, без 
виключення.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України з метою 
соціального захисту осіб, які отримали профілактичне щеплення (вакцинацію) 
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проти інфекційних хвороб (реєстр. № 5484), поданий народним депутатом 
Тимошенко Ю. та іншими народними депутатами України.

Законопроєктом шляхом внесення змін до низки законів передбачається: 
запровадити державне соціальне страхування вакцинованих осіб, визначивши 
страховиком Фонд соціального страхування України (далі – Фонд); 
встановити перелік страхових випадків та порядок встановлення причинного 
зв’язку між вакцинацією та захворюванням (інвалідністю, смертю); визначити 
зміст страхових виплат та перелік їх вигодонабувачів; установити строки та 
процедури призначення страхових виплат; визначити строки надання 
страхових виплат та правила їх поділу на періодичні та одноразові, установити 
їх розмір; визначити правила відшкодування витрат (збитків) вакцинованої 
особи, не покритих страховими виплатами; запровадити правила 
відшкодування витрат Фонду на надання страхових виплат, а також витрат 
державного та місцевих бюджетів на лікування та реабілітацію осіб, 
вакцинованих приватними закладами охорони здоров’я тощо. Крім цього, у 
проєкті пропонується передбачити положення щодо соціального захисту 
вагітних та надання соціальної підтримки особам, які втратили зародок за 
природними причинами (у тому числі пренатальними)  або померли 
при/внаслідок пологів.

Проєкти законів про внесення змін до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (реєстр. № 5583), поданий 
Кабінетом Міністрів України, та про внесення змін до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо підвищення 
(відновлення) соціального захисту ветеранів війни та інших осіб 
(реєстр. № 5583-1), поданими народними депутатами України 
Королевською Н., Солодом Ю. та Гнатенком В.

У законопроєкті № 5583 пропонується визначити зміст і принципи 
державної політики соціального захисту ветеранів війни, та системи 
соціального захисту ветеранів війни, а також запровадити комплексний огляд 
системи соціального захисту ветеранів війни, порядок проведення якого  
визначається Кабінетом Міністрів України.

Альтернативним законопроєктом № 5583-1 Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» доповнюється новими 
статтями в частині визначення державної політики соціального захисту 
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність цього Закону, та 
системи соціального захисту зазначених категорій осіб. Поряд з тим у 
законопроєкті пропонується надати такі пільги та соціальні гарантії:

учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону – 
безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, 
автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а 
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та 
автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, 
внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання, 
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безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, 
повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від 
наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) 
вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – безоплатне 
першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією 
вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад, безоплатний проїзд 
один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісному купе 
спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у 
каютах 1 класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, 
повітряним або міжміським автомобільним транспортом, безоплатне 
користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобусом, 
тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського 
сполучення, а в сільській місцевості - автобусами внутрірайонних, внутрі- та 
міжобласних незалежно від відстані і місця проживання;

виключити положення, згідно з яким надання окремих пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива, скрапленого газу, 
послуг зв’язку та одержання ліків здійснюється залежно від сукупного доходу 
сім’ї.

Крім того, альтернативним законопроєктом пропонується встановити 
розмір щорічної грошової допомоги до 5 травня у відсотковому 
співвідношенні до розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет 
України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, а 
саме: особам з інвалідністю внаслідок війни: I групи – 270%; II групи – 240%; 
III групи – 210%; учасникам війни – 35%; членам сімей загиблих і дружин  
(чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни – 55%; особам, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 270%; учасникам бойових дій – 
90%.

Поряд із тим, у альтернативному законопроєкті передбачається 
збільшити вдвічі виплату надбавки до пенсії або щомісячного довічного 
грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується 
замість пенсії, для: учасників війни з 15% до 30% прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність; інших учасників війни з 10% до 20% 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною з 70% до 140% прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність; членів сімей загиблих і дружин 
(чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни з 25% до 50% 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; дружин 
(чоловіків) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, 
визначених за життя особами з інвалідністю з 10 % до 20 % прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
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Проєкти законів про внесення змін до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо витрат на виплату 
і доставку пільгових пенсій (реєстр. № 5658), поданий народними депутатами 
України Василевською-Смаглюк О.М. та іншими, та про внесення змін до 
пункту 2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо витрат на виплату 
і доставку пільгових пенсій (реєстр. № 5658-1), поданий народними 
депутатами України Королевською Н.Ю. та іншими.

Законопроєктом за реєстр. № 5658 пропонується звільнити державні 
підприємства, установи та організації від обов’язку відшкодовувати 
Пенсійному фонду фактичні витрати на виплату і доставку пенсій за віком на 
пільгових умовах, призначених особам, які працювали у зоні відчуження.

Альтернативний законопроєкт за реєстр. № 5658-1 пропонує звільнити 
від обов’язку відшкодовувати фактичні витрати на виплату і доставку пенсій 
за віком на пільгових умовах підприємства та організації (незалежно від 
форми власності) зони відчуження або зони безумовного (обов’язкового) 
відселення.

Також пропонується запровадити механізм розстрочення сум 
заборгованості підприємств та організацій з відшкодування фактичних витрат 
на виплату і доставку пільгових пенсій, за заявою страхувальника на 60 
календарних місяців. При цьому, суми накладених (нарахованих) та не 
сплачених штрафів та пені на суми заборгованості із сплати внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, страхувальникам, які 
протягом року з дня набрання чинності цим Законом погасять таку 
заборгованість у повному обсязі, підлягатимуть списанню органами 
Пенсійного фонду України.

Крім того, законопроєкти за реєстр. №№ 5658, 5658-1 передбачають, що 
покриття зазначених витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, 
призначених достроково, до досягнення особами пенсійного віку 
здійснюватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України.

Проєкти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо регулювання праці домашніх працівників (реєстр. № 5695), 
поданий народними депутатами України Констанкевич І. та іншими 
народними депутатами України, та про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо регулювання праці домашніх працівників (реєстр. № 5695-
1), поданий народними депутатами України Абрамовичем І.О. та 
Плачковою Т.М.

Законопроєктом реєстр. № 5695 пропонується доповнити Кодекс 
законів про працю новою главою ХІ-А «Регулювання праці домашніх 
працівників», якою визначити поняття «домашньої праці» (це робота, яка 
виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою 
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обслуговування домогосподарства) та «домашнього працівника» (це фізична 
особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з 
роботодавцем), особливості правового статусу домашніх працівників, умов 
праці, робочого часу (у т.ч. можливість підсумованого обліку робочого часу, 
поділу робочого дня на частини, чергування), часу відпочинку, здійснення 
контролю за додержанням законодавства про працю домашніх працівників.

Альтернативний законопроєкт реєстр. № 5695-1), як і основний, також 
передбачає доповнити Кодекс законів про працю новою главою ХІ-А 
«Особливості праці домашніх працівників за трудовим договором з фізичною 
особою роботодавцем», якою визначити поняття «домашньої праці» (це праця, 
яка виконується для обслуговування домашнього господарства чи декількох 
домашніх господарств відповідно до умов трудового договору з 
роботодавцем-фізичною особою) та «домашнього працівника» (це фізична 
особа, яка займається домашньою працею відповідно до трудового договору 
між нею та фізичною особою-роботодавцем, яка в таких відносинах 
представляє домашнє господарство), особливості трудового договору з 
домашнім працівником, робочий час та час відпочинку (у т.ч. можливість 
поділу робочого дня на частини, підсумованого обліку робочого часу, 
чергування).

На відміну від основного законопроєкту, у проєкті Закону за 
реєстр. № 5695-1 пропонується: 

- використання термінології відповідно до Конвенції про домашніх 
працівників, що адаптована з урахуванням Методологічних основ та пояснень 
до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом 
Держкомстату № 396 від 23 грудня 2011 року;

- визначити, що домашній працівник укладає договір з фізичною особою 
роботодавцем, який в таких відносинах представляє домашнє господарство;

- закріпити, що роботодавцем щодо найму домашніх працівників може 
бути будь-яка фізична особа незалежно від наявності у неї статусу фізичної 
особи- підприємця;

- встановити заборону брати у заставу паспорт та інші документи 
домашніх працівників;

- виключити положення про обов’язкову необхідність оформлення 
трудових книжок;

- розширити вимоги до трудового договору (контракту) з домашнім 
працівником, включивши до них положення статті 7 Конвенції Міжнародної 
організації праці про домашніх працівників № 189.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії порушенню прав у сфері праці (реєстр. № 5748), поданий 
народними депутатами України Гришиною Ю., Третьяковою Г., 
Бабенком М.В. та іншими народними депутатами України.

Передбачено внесення змін до трудового законодавства у частині 
врегулювання питання протидії мобінгу. Законопроєктом пропонується 
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визначити мобінг як діяння роботодавця або окремих працівників трудового 
колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його 
професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного 
тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення 
стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що 
змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо регулювання діяльності будинків-інтернатів для громадян похилого віку 
та осіб з інвалідністю (реєстр. № 5856), поданий народним депутатом України 
Третьяковою Г та іншими народними депутатами України.

Проєктом визначаються права осіб, що перебувають у будинках-
інтернатах, умови догляду за громадянами, які за станом здоров’я потребують 
стороннього догляду, соціально-побутового, медичного обслуговування, 
соціальних послуг і комплексу реабілітаційних заходів. Законопроєкт також 
передбачає запровадження ліцензування діяльності будинків-інтернатів для 
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю центральним органом 
виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері 
соціального захисту населення, з урахуванням особливостей, визначених 
Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні».

Проєкт Закону України про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів 
про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української 
Державності (реєстр. № 5864), поданий Президентом України Зеленським В. 
як невідкладний.

Законопроєктом передбачається внести зміну до статті 73 Кодексу 
законів про працю України, доповнивши її новим абзацом щодо встановлення 
28 липня Дня Української Державності як святкового дня.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про зайнятість 
населення" щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів 
господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном, та ліквідацію неринкових механізмів регулювання ринку праці 
(реєстр. № 6045), поданий народними депутатами України Разумковим Д., 
Дмитрієвою О. та іншими народними депутатами України.

Законопроєктом вносяться зміни до статей 38 та 421 Закону України 
“Про зайнятість населення”. Цими змінами пропонується: 

1) встановити заборону суб’єктам господарювання, які надають послуги 
з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, стягувати з громадян 
України  плату (гонорари, комісійні чи інші винагороди) за надані послуги з 
посередництва у працевлаштування за кордон. Поряд з цим, пропонується 
покласти оплату таких послуг на іноземних роботодавців, яким надано такі 
послуги. 
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2) скасувати вимогу щодо рівня оплати праці іноземців та осіб без 
громадянства, у розмірах п’яти і десяти (в залежності від категорії іноземців) 
мінімальних заробітних плат, як обов’язкової вимоги для отримання дозволу 
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Проєкти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок 
безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, 
та впровадження нових активних програм на ринку праці (реєстр. № 6067), 
поданий Кабінетом Міністрів України, та про внесення змін до деяких законів 
України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на 
випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі 
молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці 
(реєстр. № 6067-1), поданий народними депутатами України 
Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України.

Законопроєкти розроблено з метою реформування державної служби 
зайнятості, підвищення якості надання послуг, осучаснення страхових 
підходів у випадку безробіття, модернізації діючих та впровадження нових 
активних програм сприяння зайнятості населення, у тому числі для молоді, з 
одночасним збереженням існуючих гарантій для застрахованих осіб.

Проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та 
відшкодування витрат на догляд за такими особами (реєстр. № 6083), поданий 
Кабінетом Міністрів України. 

Проєктом Закону пропонується законодавчо запровадити механізм 
захисту майнових прав осіб похилого віку та удосконалення механізму 
повернення (компенсації) державі вартості послуг з догляду за особами 
похилого віку, звільненими за рішенням уповноваженого органу системи 
надання соціальних послуг від плати за надання їм соціальних послуг з 
догляду.

Законопроєктом № 6083 передбачено внесення змін до:
Цивільного кодексу України в частині перегляду сутності договору 

довічного утримання та догляду; закріплення мінімальної вартості утримання 
за договором довічного утримання та догляду на рівні, не нижчому, ніж два 
прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб; посилення вимоги щодо 
захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких 
обмежена, шляхом доповнення переліку правочинів, для вчинення яких 
необхідно попередньо отримати дозвіл органу опіки та піклування; 

Закону України "Про нотаріат" в частині накладання та зняття заборони 
відчуження майна за заявою органу опіки та піклування; 

Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей" в частині уточнення повноважень місцевих органів 
влади щодо запобігання випадкам незаконного відчуження житла і захисту 
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майнових прав осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;
Закону України "Про соціальні послуги" в частині визначення механізму 

компенсації спадкоємцями вартості послуг, отриманих особою у закладах 
соціального обслуговування за умови фінансування цих послуг з державного 
бюджету, місцевого бюджету;

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в частині 
уточнення повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
у сфері соціального захисту населення.

Проєкт Закону України про державний контроль за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки (реєстр. № 6119), поданий 
Кабінетом Міністрів України. 

Проєкт Закону розроблено з метою посилення адресності надання 
окремих видів соціальної підтримки, надання якісних та безпечних соціальних 
послуг через підвищення ефективності діяльності посадових осіб 
Національної соціальної сервісної служби, здійснення ними контролю за 
дотриманням законодавства під час надання соціальної підтримки.

Проєктом Закону пропонується визначити:
Національну соціальну сервісну службу суб’єктом державного 

контролю з питань соціальної підтримки; місцеві державні адміністрації, 
виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, центри 
надання адміністративних послуг, надавачів соціальних послуг – об’єктами 
державного контролю;

способи здійснення державного контролю, зокрема проведення 
планових та позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності»;

повноваження Національної соціальної сервісної служби щодо 
здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час 
надання соціальної підтримки;

повноваження, права та обов’язки посадової особи Національної 
соціальної сервісної служби;

санкції за порушення вимог законодавства з питань соціальної 
підтримки, надання соціальних послуг;

підстави для видачі приписів щодо виявлених порушень законодавства;
підстави для зупинення діяльності надавачів соціальних послуг;
оскарження приписів і розгляд спорів, що виникають під час здійснення 

державного контролю з питань соціальної підтримки, у тому числі надання 
соціальних послуг.

Державний контроль з питань соціальної підтримки буде здійснюватися 
Національною соціальною сервісною службою в межах видатків, 
передбачених для зазначеного центрального органу виконавчої влади на 
управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту населення та 
захисту прав дітей.
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При здійсненні контрольної функції за вказаний період Комітетом 
заслухано низку контрольних питань, проведено 3 слухання в Комітеті, 
6 засідань «круглих столів», наради та зустрічі.

У порядку реалізації контрольної функції на засіданнях Комітету 
заслухано такі питання:

13 вересня 2021 року - звіт Рахункової палати України «Про результати 
аудиту ефективності використання субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для деяких категорій осіб».

За наслідками розгляду звіту Рахункової палати України Комітетом 
надано низку рекомендацій Кабінету Міністрів України, Офісу Генерального 
прокурора, міністерствам соціальної політики та у справах ветеранів, 
Державному бюро розслідувань, Рахунковій палаті та Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету.

15 грудня 2021 року - про стан виконання рекомендацій слухань у 
Комітеті на тему: «Про стан виконання Стратегії подолання бідності», що 
відбулися 07 квітня 2021 року. За резульатами розгляду Комітет надав низку 
рекомендацій, зокрема:

- Верховній Раді України рекомендовано прискорити розгляд проєктів 
законів України за реєстр. №№ 3515, 4147, 4668, 5585, 5857, 6067, 2083-д;

- Кабінету Міністрів України рекомендовано опрацювати питання 
щодо розробки окремого комплексного стратегічного документу, 
присвяченого подоланню бідності в Україні; забезпечити подання до 
Верховної Ради України окремих проєктів законів України (у сфері оплати 
праці, забезпечення енергетичної ефективності будівель, освіти дорослих); під 
час формування проєктів Державного бюджету України на 2023 та наступні 
роки забезпечити пріоритетне фінансування видатків на оплату праці 
працівників бюджетної сфери, видатків на надання пільгових довгострокових 
кредитів молодим сім’ям та ін.;

- Міністерству економіки України рекомендовано вдосконалити 
методики аналізу стану ринку праці, прискорити роботи із запровадження в 
Україні інформаційної системи ринку праці;

- Міністерству соціальної політики України рекомендовано 
продовжувати впровадження заходів щодо забезпечення цифрової 
безбар’єрності, подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо  
удосконалення системи забезпечення осіб з інвалідністю технічними та 
іншими засобами реабілітації та подальших кроків для здійснення переходу на 
систему монетизації, компенсації та доплатного механізму при їх 
забезпеченні;

- обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям 
рекомендовано активізувати діяльність регіональних рад професійної освіти, 
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продовжувати здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їх 
якості та оприлюднення відповідних результатів, постійно вживати заходів 
для забезпечення доступності усіх будівель та споруд, що перебувають у 
державній та комунальній власності, для осіб з інвалідністю та інших. 

15 грудня 2021 року - про стан виконання Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних 
гарантій для окремих категорій осіб» № 646-ІХ від 02.06.2020.

За результатами обговорення даного питання Комітет визнав роботу 
Міністерства соціальної політики задовільною і рекомендував:

1. Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на 
догляд» № 251 від 02 квітня 2005 року в частині виключення умови 
врахування до середньомісячного доходу сім’ї для осіб з інвалідністю, які не 
мають права на пенсію доходів інших членів сім’ї, зокрема й виплат на дітей, 
що мають спрямовуватися виключно на забезпечення потреб дитини. 

2. Міністерству соціальної політики України:
посилити роботу щодо виявлення одиноких осіб, які потребують 

постійного стороннього догляду та провести інформаційно-роз’яснювальну 
роботу серед населення щодо внесених змін до законодавства та порядку 
звернення за призначенням даного виду допомоги;

провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
внесених змін до законодавства та порядку звернення непрацюючої 
працездатної особи з числа малозабезпеченої сім’ї, яка бажає провадити 
підприємницьку діяльність.

21 грудня 2021 року - про стан виконання Постанови Верховної Ради 
України № 1192-ІХ від 03.02.2021 «Про заходи щодо запровадження 
Електронного реєстру листків непрацездатності».

Слухання у Комітеті:
16 вересня 2021 року у форматі відео-конференції відбулися слухання 

у Комітеті «Про стан виконання рішень міжнародних судів, Конституційного 
суду України та інших судів України щодо соціальних виплат громадянам 
України».

Учасниками слухань заслухано та обговорено низку питань пов’язаних 
із забезпеченням виконання рішень судів. Зокрема, щодо вжиття заходів з 
впровадження певних умов для виконання рішень судів, обчислення сум 
заборгованості за невиконаними рішеннями судів, фінансового забезпечення 
виконання судових рішень, зокрема, виконання рішення Конституційного 
суду України від 27 лютого 2020 року № 3-р/2020 з виплати щорічної разової 
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грошової допомоги до 5 травня у розмірах, передбачених Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Законом 
України «Про жертви нацистських переслідувань», контролю за 
використанням коштів державного бюджету та надано відповідні 
рекомендації, зокрема:

Верховній Раді України прискорити розгляд та прийняття проектів 
Законів України:

«Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» щодо відновлення пільг у зв'язку з рішенням 
Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року та 
уточнення окремих положень» (реєстр. № 3222-д від 28.10.2020, поданий 
народним депутатом України Зінкевич Я.В. та іншими народними депутатами 
України;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
пенсійного законодавства» (реєстр. № 4668 від 28.01.20210), поданий 
Кабінетом Міністрів України;

«Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо відновлення дії 
попередніх редакцій норм зазначеного Закону» (реєстр. № 2141 від 
13.09.2019), поданий народним депутатом України Третьяковою Г.М. та 
іншими народними депутатами України;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення розміру 
щорічної разової грошової допомоги до 5 травня» (реєстр. № 5832), поданий 
Кабінетом Міністрів України;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення розміру 
щорічної разової грошової допомоги до 5 травня» (реєстр. № 5832-1), поданий 
народним депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними 
депутатами України;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення розміру 
щорічної разової грошової допомоги до 5 травня» (реєстр. № 5089), поданий 
народним депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними 
депутатами України.

Кабінету Міністрів України доручити заінтересованим центральним 
органам виконавчої влади розробити та подати:

- на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо внесення змін 
та доповнень до:

Податкового кодексу України та деяких законів України із 
запровадження відповідного механізму бюджетних обмежень при прийнятті 
законів з тим, щоб попередити невиконання рішень національних судів, 
винесених проти держави або державних підприємств;

Кодексу адміністративного судочинства України з метою 
передбачення єдності підходу у формулюванні судового рішення, зокрема, 
щодо вказівки у мотивувальній частині судового рішення обов’язкового 
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проведення судом розрахунку розміру соціальної виплати, із залученням 
фахівців у відповідній сфері, а в резолютивній частині судового рішення 
зазначення про стягнення у конкретній (визначеній судом) сумі виплати;

Закону України «Про Конституційний Суд України» в частині вжиття 
Кабінетом Міністрів України невідкладних заходів щодо:

відновлення порушених прав громадян (в тому числі майнових) та 
відшкодування матеріальної шкоди, завданої фізичними або юридичними 
особам актами, що визнані неконституційними, в порядку та строки, 
визначеними Конституційним Судом України у своєму рішенні чи висновку;

запровадження дієвого контролю за виконанням рішень судів зі 
встановлення вимог стосовно обов’язкового надання звіту з виконання 
судових рішень в тому числі і Конституційного Суду України державними 
органами влади у справах соціального спрямування;

застосування ретроактивної дії рішень Конституційного Суду України, 
які стосуються законів у сфері соціального захисту;

Закону України «Про виконавче провадження» щодо зміни способу та 
порядку безумовного виконання судових рішень;

законів України щодо:
про недопущення зменшення розміру пенсійних виплат після 

проведення їх перерахунку на виконання рішення суду;
удосконалення порядку попереднього розгляду проектів нормативно-

правових актів стосовно їх фінансової обгрунтованості та надання оцінки 
відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України 
Конституції України;

запровадження ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з 
невиконанням і тривалим виконанням рішень судів;

звільнення від сплати виконавчого збору державні органи у разі 
неможливості виконання судових рішень у чітко визначених законом 
випадках;

- на затвердження Уряду зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 вересня 2014 р. № 440 «Про затвердження Порядку погашення 
заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою» 
щодо:

- запровадження механізму уточнення реквізитів заявників (стягувачів)
на момент списання коштів за рішеннями судів;
- забезпечення органами державної виконавчої служби до моменту 

передачі документів (рішень) до Державної казначейської служби України 
проведення повної їх верифікації на предмет достовірності та актуальності;

- визначення строків повернення документів (рішень) Державною  
казначейською службою України до органів державної виконавчої служби у 
разі

виявлення суттєвих помилок у документах за якими неможливо 
забезпечити безспірне списання коштів на користь заявників з умотивованим 
приписом та строків усунення недоліків органами виконавчої служби;

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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- запровадження в електронному режимі обмін інформацією, 
документами і матеріалами між державними органами щодо даних зазначених 
у документах (рішеннях) стосовно заявників та боржників для безумовної 
сплати коштів за рішеннями судів та необхідних для виконання покладених 
завдань;

- встановлення умов зберігання, закриття чи списання органами 
державної

виконавчої служби рішень або документів, у разі неможливості 
повернути їх заявникові у зв'язку з обставинами непереборної сили.

Доручити заінтересованим центральним органам виконавчої влади 
розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів 
України:

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо розроблення та 
запровадження окремої бюджетної програми «Погашення заборгованості з 
пенсійних виплат за рішеннями суду» (розпорядник - Пенсійний фонд 
України) та збільшення видатків на зазначені цілі;

про механізм врегулювання погашення державного боргу за судовими 
рішеннями з метою проведення стабільних виплат громадянам (фінансова 
стратегія першочергового закладення та накопичення коштів на вказані цілі).

про вдосконалення визначеного законами України механізму 
примусової реалізації майна державних підприємств та господарських 
товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 
відсотків у разі не передбачення у державному бюджеті коштів на зазначені 
цілі або розробити та впровадити альтернативні варіанти вирішення питання з 
метою виконання рішень, які залишаються невиконаними.

Також, доручити заінтересованим центральним органам виконавчої 
влади розробити та внести на затвердження Уряду зміни до нормативно-
правових актів Уряду стосовно:

удосконалення та автоматизації роботи Єдиного державного реєстру 
судових рішень (міжнародних судів, Конституційного Суду України та інших 
судів України щодо соціальних виплат громадянам України) та Системи 
виконавчих проваджень для обміну інформацією між центральними органами 
виконавчої влади;

впровадження в експлуатацію Єдиного реєстру невиконаних рішень 
міжнародних судів, Конституційного Суду України та інших судів України 
щодо соціальних виплат громадянам України.

Доручити заінтересованим центральним органам виконавчої влади 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вищезазначеного 
рішення Конституційного Суду України.

Також, розробити та внести на розгляд Верховної Ради України 
законопроект щодо:

удосконалення механізму проведення страхових виплат та пенсійних 
внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовились від довідки про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованих 
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територій Донецької та Луганської областей і зареєстрували місце проживання 
та постійно проживають на іншій території України;

проведення окремих виплат громадянам України, які продовжують 
проживати на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях, і не мають статусу внутрішньо переміщеної особи;

удосконалення процедури захисту прав внутрішньо переміщених осіб в 
частині судового розгляду та на етапі виконання судового рішення з 
урахуванням того, що їх пенсійні справи залишаються на тимчасово 
окупованих територіях Луганської та Донецької областей та документів про 
народження, про смерть, які видані на цих територіях, або вони були загублені 
тощо.

Затвердити постанову Уряду щодо визначення механізму проведення 
соціальних виплат не виплачених за минулий період внутрішньо переміщеним 
особам.

Здійснити моніторинг невиконаних рішень міжнародних судів,  
Конституційного Суду України та інших судів України соціальних виплат 
громадянам України щодо їх кількості та обсягу коштів починаючи з 2010 року 
зі встановленням терміну його виконання;

опрацювати та вивчити питання доцільності створення Соціального 
кодексу, спрямованого на соціальне забезпечення незахищених верств 
населення, як одного із чинників виконання гарантованих державою грошових 
зобов'язань перед громадянами та висловити позицію Уряду з порушеного 
питання.

Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України здійснити аналіз щодо кількості судових рішень:

- по зруйнованому і пошкодженому житлу внаслідок проведення АТО та 
ООС, у зв'язку із зовнішньою збройною агресією, приватного сектору і 
багатоквартирних будинків та на яку суму коштів;

- які виконані та невиконані з вказівкою на причини невиконання цих 
рішень.

Ініціювати розроблення та запровадження Єдиного державного реєстру 
пошкодженого та зруйнованого житла у Донецькій та Луганській областях на 
територіях, які знаходяться на лінії розмежування для здійснення 
компенсаційних виплат за ушкоджене майно з метою зниження позовів 
постраждалих до суду за відновленням своїх прав.

Міністерству фінансів України внести на погодження Кабінету 
Міністрів України зміни до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік» в частині передбачення видатків на щорічну разову грошову 
допомогу до 5 травня в повному обсязі відповідно до цього рішення 
Конституційного Cуду України.

Міністерству соціальної політики України поінформувати Комітет 
Верховної Ради України щодо статистичної інформації стосовно невиконаних 
судових рішень з пенсійних виплат та соціальних питань, яка надійде до 
Міністерства від Пенсійного фонду України, а також обласних, Київської 
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міської державної, Донецької та Луганської військово-цивільних 
адміністрацій.

Державному комітету статистики України розглянути доцільність 
запровадження обчислення статистичних даних щодо стану рішень 
міжнародних

судів, Конституційного Суду України та інших судів України щодо 
соціальних виплат громадянам України.

Рахунковій палаті України поінформувати Комітет Верховної Ради 
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів про результати 
проведення у 2021 році аудиту ефективності використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України на забезпечення захисту прав 
та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних 
юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а 
також забезпечення представництва України в Європейському суду з прав 
людини, а також провести аудит щодо стану виконання рішень міжнародних 
судів, Конституційного Суду України та інших судів України з соціальних 
виплат громадянам України.

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів:

ініціювати створення при Раді національної безпеки та оборони України 
з метою координації та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час робочого

органу для вжиття невідкладних заходів із розв'язання кризової ситуації, 
що може загрожувати національній безпеці України щодо виконання рішень 
міжнародних судів, Конституційного Суду України та інших судів України в 
частині соціальних виплат громадянам України.

рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики провести парламентські слухання на тему: «Виконання 
рішень міжнародних судів, Конституційного Суду України та інших судів 
України щодо соціальних виплат громадянам України» за співучасті дотичних 
Комітетів Верховної Ради України до вирішення порушеного питання.

08 грудня 2021 року відбулися слухання у Комітеті на тему: «Щодо 
роботи міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання 
учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі 
загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб 
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та Міністерства у справах ветеранів України з приводу 
надання статусу учасника бойових дій».

У заході взяли участь народні депутати України, голова Тимчасової 
спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу 
ветеранів війни, Радник – уповноважений президента України з питань 
забезпечення прав захисників, представники центральних органів виконавчої 
влади, наукових установ та громадських об’єднань, учасники бойових дій, 
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добровольці, волонтери та благодійні організації, що долучилися до захисту 
України від зовнішньої збройної агресії.

Cлухання були проведені з метою обговорення актуальних питань щодо 
визнання учасниками бойових дій, надання відповідного статусу та 
призначення державної допомоги в разі загибелі захисника України.

26 січня 2022 року Комітет проведе слухання на тему: «Соціальний 
захист ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту».

Засідання «круглих столів»:
17 вересня 2021 року у м. Івано-Франківську під головуванням голови 

підкомітету з питань соціального захисту ветеранів Остапенка А.Д. відбулося 
засідання «круглого столу» на тему: «Утвердження й зміцнення єдності 
суспільства, розбудова його інститутів для врегулювання нагальних питань 
соціального захисту ветеранів  та членів їх сімей», метою проведення якого 
було вивчення проблемних питань, пов’язаних з виконанням зобов’язань 
держави щодо соціального захисту ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту».

11 жовтня 2021 року у м. Черкаси під головуванням голови підкомітету 
з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи Арсенюка О.О. відбулося засідання «круглого 
столу» на тему: «Про стан пенсійного забезпечення осіб, постраждалих 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», метою проведення якого було 
вивчення проблемних питань пенсійного забезпечення постраждалих 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

12 жовтня 2021 року у м. Херсоні з метою вивчення нагальних проблем 
у соціальному захисті ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» під 
головуванням голови підкомітету з питань соціального захисту ветеранів 
Остапенка А.Д. відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Реалії та 
виклики сьогодення у соціальному захисті Захисників України».

09 листопада 2021 року на території Державної реабілітаційної 
установи «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю» (с. Лютіж, Київська обл.) під головуванням голови підкомітету 
з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання 
діяльності їх підприємств і громадських об’єднань Гривка С.Д. відбулося 
виїзне засідання «круглого столу» на тему: «Соціальна підтримка та 
реабілітація осіб з інвалідністю».
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До участі у заході долучилися народні депутати України, представники 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, Радник – уповноважений 
Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Радник – 
уповноважений Президента України з питань безбар’єрності, Урядовий 
уповноважений з прав осіб з інвалідністю, представники Фонду соціального 
захисту осіб з інвалідністю, громадських організацій, засобів масової 
інформації та інші.

Метою проведення вказаного заходу було обговорення питання 
соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю і ознайомлення з 
діяльністю Державної реабілітаційної установи «Всеукраїнський центр 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю».

9 грудня 2021 року у м. Чернігів під головуванням голови підкомітету з 
питань соціального захисту ветеранів Остапенка А.Д. відбулося засідання 
«круглого столу» на тему: «Розвиток та впровадження інновацій  у соціальне 
забезпечення та захист ветеранів війни та прирівняних до них осіб». 

До участі у заході було запрошено народних депутатів України, 
представників Офісу Президента України, центральних органів виконавчої 
влади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадських 
організацій та засобів масової інформації.

24 грудня 2021 року під головуванням голови підкомітету з питань 
соціального захисту ветеранів Остапенка А.Д. буде проведено засідання 
«круглого столу» на тему: «Законодавче врегулювання надання статусу 
учасників бойових дій та відповідних соціальних гарантій медичним 
працівникам, які залучалися до захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України».

Робочі наради та зустрічі:
30 вересня 2021 року у Комітеті  відбулася робоча нарада з обговорення 

системи оплати праці працівників державних органів зі спеціальним статусом 
під головуванням Голови Комітету Галини Третьякової та першого заступника 
голови Комітету Михайла Цимбалюка.

До компетентної дискусії долучилися, зокрема, представники 
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Офісу 
Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, 
Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного 
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів, Державного бюро 
розслідувань, Національного агентства України з питань державної служби, 
Національної поліції України.

Під час робочої наради були обговорені конкретні пропозиції 
вищевказаних органів щодо бачення системи оплати праці працівників 
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державних органів зі спеціальним статусом. Більшість представників 
бюджетної сфери пропонували визначити Законом України сталу величину 
для розрахунку оплати праці працівників державних органів зі спеціальним 
статусом. Така величина, на думку представників Національного агентства з 
питань запобігання корупції, має, зокрема, враховувати інфляційні процеси.

02 листопада 2021 року народні депутати України – члени Комітету 
спільно з працівниками секретаріату Комітету взяли участь у засіданні 
урядової робочої групи з питань запровадження обов’язкового 
накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного 
пенсійного забезпечення, утвореної постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.06.2021 року № 557. 

Під час засідання обговорено підходи щодо запровадження 
накопичувальної пенсійної системи, зокрема, щодо: учасників системи; 
розмірів внесків та джерел їх фінансування; архітектури (інституційних 
елементів) моделі; виплат із системи накопичувального обов’язкового 
пенсійного забезпечення.

Робочою групою напрацьовані пропозиції щодо основних параметрів 
запровадження системи.

23 листопада 2021 року у Комітеті відбулася зустріч з делегацією 
Комітету з соціальних і релігійних питань, а також з питань прав жінок Палати 
Представників республіки Індонезія, яка відвідала Україну, зокрема, з метою 
вивчення передового досвіду Верховної Ради України щодо забезпечення 
ефективного управління системою соціального забезпечення. 

На зустрічі з іноземними представниками Комітет представляли 
заступник голови Комітету Вадим Струневич, голова підкомітету з питань 
соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання 
діяльності їх підприємств і громадських об'єднань Сергій Гривко (в режимі 
відеоконференції) та голова підкомітету з питань соціального захисту прав 
ветеранів Анатолій Остапенко.

Сторони поділилися практичним досвідом державних політик в 
соціальній сфері України та Індонезії, зокрема, у забезпеченні ефективного 
управління програмами соціального забезпечення/допомоги громадянам, які її 
потребують. Також порушувалися питання державної допомоги в подоланні 
викликів та наслідків пандемії COVID-19, зокрема, забезпечення освітнього 
процесу в карантинний період та протиепідемічних заходів.

Упродовж шостої сесії Комітет здійснював інформування 
громадськості про свою діяльність, зокрема, шляхом розміщення інформації 
в на веб-порталі Комітету та на офіційній інтернет-сторінці Комітету у 
соціальній мережі Facebook. 
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За цей період на веб-порталі Комітету розміщено 30 прес-релізів, на 
офіційній інтернет-сторінці Комітету у соціальній мережі Facebook – 48 
публікацій.

Вагоме місце у роботі Комітету за період шостої сесії Верховної Ради 
України ІХ скликання займав розгляд і аналіз звернень громадян, 
громадських та профспілкових організацій, опрацювання запитів на 
інформацію.

За звітний період у Комітеті  опрацьовано 6498 звернень, у тому числі 
22 звернення народних депутатів України, 1 депутатський запит,_355 звернень 
громадян.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
від 13.01.2011 № 2939-VІ і Розпорядження Голови Верховної Ради України 
"Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" від 11 травня 2011 р. № 393, в Єдиній базі запитів на інформацію 
Верховної Ради України опрацьовано 6 запитів на публічну інформацію, 
направлених до секретаріату Комітету відповідно до предмету відання. 

Питання організаційного забезпечення секретаріатом законотворчої, 
інформаційної та іншої фахової діяльності Комітету регулярно розглядались 
на нарадах працівників секретаріату. 
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