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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув на
своєму засіданні 02 грудня 2020 року (протокол № 55) проект Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової
діяльності працівника в електронній формі (реєстр. № 3623), поданий Кабінетом
Міністрів України, підготовлений до розгляду Верховною Радою України у другому
читанні.
До законопроекту для підготовки його до другого читання внесено 89
пропозицій та поправок. Комітетом до другого читання підготовлено порівняльну
таблицю законопроекту, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких
враховано – 33, враховано частково – 18, враховано редакційно – 1 та відхилено – 37.
За результатами розгляду пропозицій народних депутатів України Комітет
прийняв рішення схвалити зміст порівняльної таблиці законопроекту з урахуванням
пропозицій:
1. Народного депутата України Бабенка М.В.:
1) абзац другий статті 32 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., № 3—4, ст. 21) викласти в такій редакції:
«не пізніше трьох днів після одержання копії судового рішення звільнити
засудженого з посади, яку він займає, або від того виду професійної діяльності, права
на яку він позбавлений, подати для внесення в порядку, встановленому Пенсійним
фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення,
до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування відомості про відповідну підставу звільнення
працівника та інформацію про позбавлення його права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю із зазначенням відповідних підстав і строку, та
повідомити уповноважений орган з питань пробації про виконання судового
рішення»;
2) частину другу статті 6 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами)
викласти у такій редакції:
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«У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, власником або
уповноваженим ним органом видається наказ (розпорядження) про визнання
недійсним наказу (розпорядження), згідно з яким громадянин звільнений з роботи
(посади) у зв’язку з незаконним засудженням або відсторонений від посади у зв’язку
з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності та подаються для
внесення в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері соціального захисту населення, до реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
відомості про визнання недійсним запису про звільнення з роботи (посади) у зв’язку
з незаконним засудженням або відсторонення від посади у зв’язку з незаконним
притягненням до кримінальної відповідальності. На вимогу громадянина власник
або уповноважений ним орган у триденний строк видає йому копію наказу
(розпорядження) про визнання недійсним наказу (розпорядження), згідно з яким
громадянин звільнений з роботи (посади) у зв’язку з незаконним засудженням або
відсторонений від посади у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної
відповідальності»;
3) в абзаці четвертому підпункту 3 пункту 15 розділу І законопроекту слова «що
реалізує державну податкову політику» замінити словами «що реалізує державну
податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
4) абзаци п'ятий і шостий підпункту 3 пункту 15 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
«абзац третій частини п’ятої замінити двома абзацами у такій редакції:
«Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру щодо періодів
навчання осіб в закладах вищої освіти, а також здобутої ними освіти, набутого стажу
надається на запит роботодавцям, фізичним та юридичним особам за згодою особи,
відомості про яку запитуються, в порядку, встановленому Пенсійним фондом
України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері соціального захисту населення.
При наданні відповіді на запит з реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру інформація, щодо якої подано відомості про визнання її недійсною, не
надається.»;
5) в абзаці дванадцятому підпункту 4 пункту 15 розділу І законопроекту слова
«центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику
та його територіальних органів» замінити словами «податкових органів»;
6) в абзаці двадцять п’ятому підпункту 4 пункту 15 розділу І законопроекту
слова «що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики»
замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну фінансову
політику»;
7) абзаци шостий та сьомий підпункту 5 пункту 15 проекту акта викласти у такій
редакції:
«частину четверту викласти в такій редакції:
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«4. На кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова
картка, до якої включаються такі відомості:»;
8) абзац п’ятдесятий підпункту 5 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у
такій редакції:
«інформація про судимість за вчинення кримінального правопорушення у
випадках, передбачених законодавством, а також інформація про позбавлення права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю»;
9) абзац п’ятдесят перший підпункту 5 пункту 15 розділу І законопроекту
виключити та внести абзац такого змісту до пункту 2 частини третьої статті 20;
10) в абзаці шістдесят другому підпункту 5 пункту 15 розділу І законопроекту
слова «частина картки, що відображає загальний страховий стаж особи, у тому числі
набутий нею за період до 1 січня 2004 р. (далі — електронна трудова книжка)»
замінити словами «частина картки, що відображає трудову діяльність особи, у тому
числі за період до 1 січня 2004 року (далі – електронна трудова книжка);
11) абзац шістдесят п’ятий підпункту 5 пункту 15 проекту акта викласти у такій
редакції:
«частину п’яту виключити»;
12) абзац шістдесят шостий і шістдесят сьомий підпункту 5 пункту 15 проекту
акта викласти у такій редакції:
«частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Зміни та уточнення вносяться до відомостей реєстру застрахованих осіб у
порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
соціального захисту населення».
2. Народних депутатів України Тимошенко Ю.В., Цимбалюка М.М.:
1) у підпункті 1 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 24
Кодексу законів про працю України) після слів «у разі наявності» доповнити
словами «вимогу щодо оформлення трудової книжки»;
2) частково врахувати пропозицію в редакції пропозиції № 12:
«абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
«Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати
працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, належно оформлену
трудову книжку, якщо подавалася працівником при укладенні трудового договору
або була оформлена при прийомі на роботу на вимогу працівника, а також провести
з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу»;
3) підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту, частково врахувавши
пропозицію народних депутатів України Тимошенко Ю.В., Цимбалюка М.М.
викласти у такій редакції:
«3) статтю 48 викласти в такій редакції:
«Стаття 48. Облік трудової діяльності працівника
Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в
реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного
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соціального страхування у порядку, визначеному Законом України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу трудова книжка
оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після
прийняття на роботу.
Власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов’язаний
вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на
роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.
Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів
України»;
4) Підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4) частину другу статті 144 викласти в такій редакції:
«Заохочення працівникам оголошуються наказом (розпорядженням) в
урочистій обстановці, а також за проханням працівника, якщо трудова книжка
зберігається у нього, заносяться до його трудової книжки».
3. Народних депутатів України Арсенюка О.О., Бабенка М.В., Гривка С.Д.,
Остапенка А.Д., Струневича В.О., Цимбалюка М.М.:
1) підпункт 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у статті 24:
частину другу статті 24 після слів «трудову книжку» доповнити словами «(у
разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування»;
після частини другої доповнити новою частиною наступного змісту:
«При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на
роботу, має право подати вимогу щодо оформлення трудової книжки»;
2) абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у
такій редакції:
«Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати
працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним
розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, а також за вимогою
працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що
зберігається у працівника».
4. Пропозицію № 89 народного депутата України Стефанчука Р.О. викласти у
такій редакції:
«Розділ II «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом
такого змісту:
«Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати
Верховну Раду України про стан виконання цього Закону».
5. Пункт 14 розділу І законопроекту, з редакційним врахуванням пропозиції
№ 59 народних депутатів України Кулініча О.І., Арешонкова В.Ю., Шахова С.В.,
Сухова О.С., Ковальова О.І., Приходька Б.В., викласти у наступній редакції:
«14. У другому реченні частини третьої статті 74 Регламенту Верховної Ради
України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України»
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(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 14—17, ст. 133; 2013 р., № 14, ст. 89,
№ 49, ст. 687) слова «витяг із трудової книжки про» виключити».
6. Врахувати частково пропозиції №№ 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, зважаючи на те, що
зазначені пропозиції по суті враховані у положеннях пропозицій №№ 4, 5, 11, 12, 16,
22.
7. Пропозицію № 39 врахувати частково, пропозицію № 78 врахувати повністю.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 3 частини першої статті 12,
пунктом 4 частини першої статті 15, пунктами 5 та 6 частини першої статті 16 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті
123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів прийняв рішення рекомендувати
Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку
трудової діяльності працівника в електронній формі (реєстр. № 3623) прийняти в
другому читанні та в цілому.
Висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання додаються.
Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього
питання від Комітету визначено Голову Комітету Третьякову Галину Миколаївну.
Додаток: порівняльна таблиця на 49 аркушах.
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