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Про внесення змін до Закону України
“Про компенсацію громадянам втрати
частини доходів у зв’язку з порушенням
строків їх виплати”
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Про внесення змін до Закону України
“Про компенсацію громадянам втрати
частини доходів у зв’язку з порушенням
строків їх виплати”
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України “Про
компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв’язку з порушенням строків їх
виплати” (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., № 49, ст. 422; 2003 р., № 10―11, ст.
87) такі зміни:

I. Внести до Закону України “Про
компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв’язку з порушенням строків їх
виплати” (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., № 49, ст. 422; 2003 р., № 10-11, ст. 87)
такі зміни:

4
5

6

-1- Н.д. Волинець М. Я. (р.к. №181)

Відхилено

Частину першу розділу І законопроекту
викласти у редакції:
“1. Частину першу статті 2 викласти у
такій редакції:
1)“Стаття 2. Компенсація громадянам
втрати частини доходів у зв'язку з
порушенням строків їх виплати (далі компенсація) провадиться у разі затримки на
один і більше календарних днів виплати
доходів, нарахованих громадянам за період
починаючи з дня набрання чинності цим
Законом.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) У частині другій статті 2: абзац другий
викласти в такій редакції: “пенсії або
щомісячне довічне грошове утримання (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткової
пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за
особливі заслуги перед Україною та інших
доплат
до
пенсії,
встановлених
законодавством);”
7

1. У частині другій статті 2:

1. У частині другій статті 2:
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1) абзац другий викласти в такій редакції:

абзац другий викласти в такій редакції:
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10

11

“пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання
(з
урахуванням
надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги
перед Україною та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством);”;
2) в абзаці п’ятому слова “та інші”
виключити;

3) доповнити частину абзацом такого
змісту:

-2- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

виключити
-3- Н.д. Волинець М. Я. (р.к. №181)

Відхилено

пункт 2 частини 1 розділу І законопроекту
виключити
-4- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

2) в абзаці п’ятому слова «та інші»
залишити у діючій редакції;
-5- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано частково

1. Підпункт 3 пункту 1 Розділу І
законопроекту (щодо доповнення частини
другої статті 2 Закону України «Про
компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв’язку з порушенням строків їх
виплати») викласти у такій редакції:
3) доповнити частину абзацами такого
змісту:
«сума індексації грошових доходів
громадян;
гарантійні та компенсаційні виплати (при
відрядженні тощо);

“пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання
(з
урахуванням
надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги
перед Україною та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством)”;
в абзаці п’ятому слова “та інші”
виключити;

доповнити частину абзацами шостим восьмим такого змісту:
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№

12

Редакція, прийнята в першому читанні

“сума індексації
громадян.”.

грошових

доходів

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

суми відшкодування шкоди, заподіяної
фізичній особі каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я;
суми, що виплачуються особам, які мають
право на відшкодування шкоди у разі втрати
годувальника (крім суми виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування) та інші.».
Обґрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
розширити перелік грошових доходів
громадян, за порушення строків виплати яких
провадиться компенсація.
Адже такий перелік очевидно є неповним.
Вважаємо, що такій компенсації мають
також підлягати невиплачені особі гарантійні
та компенсаційні виплати (наприклад, при
відрядженні), а також суми відшкодування
шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я та суми, що
виплачуються особам, які мають право на
відшкодування шкоди у разі втрати
годувальника (крім суми виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування).
Врахування цієї поправки дозволить
належним чином захистити інтереси громадян
України в час коронакризи.
-6- Н.д. Волинець М. Я. (р.к. №181)

Враховано частково

3) доповнити частину абзацами такого
змісту:
-7- Н.д. Волинець М. Я. (р.к. №181)

Враховано частково

сума
індексації
грошових
доходів
громадян;
суми невиплачені при відряджені;
суми відшкодування шкоди, заподіяної
фізичній особі каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

“сума індексації грошових доходів
громадян;
суми відшкодування шкоди, заподіяної
фізичній особі каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я;
суми, що виплачуються особам, які мають
право на відшкодування шкоди у разі втрати
годувальника”.
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Пропозиції та поправки до проекту

суми, що виплачуються особам, які мають
право на відшкодування шкоди у разі втрати
годувальника;
інші гарантійні та компенсаційні виплати
невиплачені особі.
-8- Н.д. Волинець М. Я. (р.к. №181)

Відхилено

доповнити законопроект пунктом 4) такого
змісту:
"Статтю 3 викласти в такій редакції: Сума
компенсації обчислюється шляхом множення
суми нарахованого, але не виплаченого
громадянину доходу за відповідний період
(після утримання податків і обов'язкових
платежів) на індекс інфляції в цей період
невиплати доходу (інфляція місяця, за який
виплачується доход, до уваги не береться), але
не менше ніж одна тридцята суми
нарахованого,
але
не
виплаченого
громадянину доходу за відповідний період
(після утримання податків і обов'язкових
платежів) за кожен день затримки."
-9- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

заробітна плата по договорах цивільноправового характеру.
-10- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Статтю
3
Закону
України
"Про
компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв'язку з порушенням строків їх
виплати" викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Сума компенсації обчислюється
шляхом множення суми нарахованого, але не
виплаченого
громадянину
доходу
за
відповідний місяць (після утримання податків
і обов'язкових платежів) на індекс інфляції за
період невиплати доходу у подвійному
розмірі (інфляція місяця, за
який
виплачується доход, до уваги не береться)".
14

2. Абзац четвертий статті 6 викласти в
такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2. Абзац четвертий статті 6 викласти в
такій редакції:
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“коштів Пенсійного фонду України, Фонду
соціального страхування України, Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування України на випадок
безробіття, інших цільових соціальних
фондів, а також коштів, що спрямовуються на
їх виплату з бюджету.”.
IІ. Прикінцеві положення

“коштів Пенсійного фонду України, Фонду
соціального страхування України, Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування України на випадок
безробіття, інших цільових соціальних
фондів, а також коштів, що спрямовуються на
їх виплату з бюджету”.
IІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
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21

Пропозиції та поправки до проекту

-11- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення"
проекту викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України: протягом
трьох місяців після опублікування цього
Закону:
розробити та подати до Верховної Ради
України проект закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування у зв'язку з
прийняттям цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення актів міністерств,
інших
органів
виконавчої
влади
у
відповідність із цим Законом".

привести власні нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України
СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Третьякова Галина Миколаївна

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України
Апарат Верховної Ради України
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