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Шановний Григорію Васильовичу!
У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів у межах предмета відання розглянуто Ваш лист від
23 листопада 2020 року № 05/01-15/821 та постанову Ради Федерації
профспілок України від 05 листопада 2020 року № Р-6-3 про соціальноекономічний стан у галузях і сферах економіки та захист прав працівників в
умоцах карантинних обмежень, зокрема, щодо вирішення проблеми
заборгованості із виплати заробітної плати, збереження зайнятості,
дотримання та посилення соціальних гарантій для населення.
За результатами* ^бзгляду^’ псюідбмляСмсг,г їцо*ІЖНадіслан"^' ВамїГ
інформація доведена до відома народних депутатів України - членів
Комітету, які відповідно до статті 93 Конституції України мають право
законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
Відмітимо, що питання вирішення проблеми заборгованості з виплати
Заробітної плати неодноразово було предметом розгляду в Комітеті. Так,
11 березня 2020 року у Комітеті відбулися слухання на тему: «Стан
погашення заборгованості з виплати заробітної плати». За результатами
обговорення зазначеної тематики та опрацювання наданих учасниками
заходу матеріалів і пропозицій Комітетом напрацьовано та схвалено низку
рекомендацій Кабінету Міністрів України, міністерствам, центральним та
місцевим органами виконавчої влади, про стан виконання яких Уряд має
поінформувати Комітет.
Також зауважимо, що у період дії карантинних обмежень значно
зростає актуальність надання додаткових соціальних гарантій працівникам та
врегулювання нових видів (форм) роботи.
У зв’язку з цим хочемо поінформувати Вас, що 28 листопада 2020 року
Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні
та в цілому, а 02 грудня 2020 року Верховна Рада України прийняла проект
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з
запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)
(реєстр. № 3486), який спрямовано на забезпеченн

безробітних осіб, працівників та роботодавців в період карантину, а також
стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств.
Також 03 листопада 2020 року Верховна Рада України прийняла у
першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання
дистанційної роботи (реєстр. № 4051), яким пропонується врегулювати
окремі правові аспекти застосування дистанційної роботи в Україні, що є
вкрай актуальним в умовах карантинних обмежень.
05 листопада 2020 року Верховна Рада України прийняла у першому
читанні проект Закону України про внесення змін до статті 47-1 Закону
України «Про зайнятість населення» щодо надання допомоги по частковому
безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб
(реєстр. № 3010а), яким передбачається можливість надання допомоги по
частковому безробіттю на період карантину не лише у період карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, а й у випадку встановлення подібних обмежень
у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому.
На сьогодні Комітет з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів здійснює підготовку законопроектів за реєстр. №№ 4051 та 3010а
до розгляду у другому читанні Верховною Радою України.
' “ "Крім того, 04трудйя^020“р5Ку КїШґГет рекомендувДв^ерхювншП^адг
України прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій
Комітету і цього ж дня парламент прийняв проект Закону України про
соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених
з метрю запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-Со У-2 (реєстр. №
4429), який спрямовано на надання фінансової підтримки застрахованим
особам, які постраждали внаслідок карантинних обмежень. 08 грудня
2020 року цей Закон підписано Президентом України Зеленським В.О.
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